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Prítomní: Duffek Kornel, Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing., Zeman
Peter Ing.
Neprítomní: Benko Jozef, Kostolanská Danica
Ospravedlnení: Bača F František Ing., Jakubec Bruno Mgr.
Hostia: Ing.Švecová
Program:
1. PD rekonštrukcia mestského parku - Sad A.Kmeťa
2. PD kriţivatka Sasinkova-Radlinského-Štúrova
3. Bodona Sever-oddychové zóny
4. Vyhodnotenie PHSR mesta Piešťany 2007-2013
5. Podnety pre prácu MsZ, MsR a MsZ
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla Ing.Eva Wernerová. V úvode privítala Ing.Švecovú, autorku projektu
rekonštrukcie Mestského parku – Sad A.Kmeťa.
K bodu 1 :
Ing.Švecová podrobne predstavila projekt rekonštrukcie Mestského parku – Sad A.Kmeťa. Vysvetlila
koncepciu projektu a opísala jednotlivé objekty. V diskusii odpovedala na otátky prítomných.V závere
komisia konštatovala nutnosť vyčísliť náklady na zabezpečovanie údrţby, hlavne nových prvkov, aby
po realizácii diela bola moţnosť vykonávania kvalitnej údrţby. Komisia vyjadrila aj názor, ţe taká
hustota dopravných značiek akou je označený cyklistický chodník nie je do parku vhodná a havrhla
vyuţiť vodorovné značenie a moţnosti vhodných retardérov.
K bodu 2 :
Komisia zobrala na vedomie informáciu o projekte rekonštrukcie kriţovatky Sasinkova-RadlinskéhoŠtúrova, ktorú poskytla Ing.Wernerová, autorka časti sadové úpravy. Vysvetlila, ţe navrhnuté dopravné
riešenie, ktoré je optimálne z hľadiska bezpečnej premávky si vyţiada výrub drevín, ktoré budú
nahradené novou výsadbou i plochami zelene pri chodníkoch.
K bodu 3 :
Členovia komisie diskutovali o potrebe zriadiť v novovybudovanej lokalite Bodona Sever nutnosť
oddychových, rekreačných a športových plôch. Komisia navrhuje MsÚ touto myšlienkou sa intenzívne
zaoberať a navrhnúť moţnosti na existujúcej parcele vo vlastníctve nesta a priľahlých parceliach, ktoré
nie sú obhospodarované. Tieto by bolo vhodné sa pokúsiť získať do vlastníctva mesta.
K bodu 4 :
K dokumentu Vyhodnotenie PHSR, ktorý bol predloţený aţ na rokovaní komisie nemali členovia
ţiadne pripomienky. Členovia komisie boli vyzvaní aby prípadne pripomienky doručili do rokovania
MsZ - do 7.5.2009.
K bodu 5 :
Členovia komisie sa zaoberali návrhom na zmenu územného plánu v lokalite parkovisko pri OD Prior
a schválili návrh ponechať v ÚP funkčné vyuţitie – parkovisko a nie zastavať túto plochu.
K bodu 6 :
Členovia komisie predloţili svoje výhrady k údrţbe zelene na pešej zóne ( trvalkové záhony, dreviny)
a ţiadajú zabezpečovať odbornú a kvalitnú údrţbu podľa triedy intenzity v zmysle Generelu zelene.
Práce je zo strany MsÚ nutné kontrolovať a zabezpečiť nápravu.
Uznesenia:
Číslo
41/2009

Bod
prg.
1

Znenie
KOŢP berie predloţený projekt rekonštrukcie mestského
parku - Sad A.Kmeťa na vedomie a odporúča jeho realizáciu
s nasledovnými propomienkami :
- v mestskom parku neoznačovať cyklistický chodník
zvislými dopravnými značkami ale vyuţiť moţnosť

Adresát
MsÚ-RMM

Termín
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42/2009

2

43/2009

3

44/2009

4

45/2009

5

46/2009

6

47/2009

6

vodorovného značenia s pouţitím príslušných retardérov,
- k realizácii zabezpečiť náklday na údrţbu trvalkových
záhonov (pracovná sila, finančné náklady) a zaradiť do
rozpočtu a štruktúry SMP na kvalitné zabezpečenie údrţby,
- po realizácii zabezpečiť odbornú obsluhu závlahového
systému za strany SMP
KOŢP berie na vedomie spracovanú PD rekonštrukcie
kriţovatky Sasinkova-Radlinského-Štúrova a k informácii
pre verejnosť doporučuje priloţiť i situáciu z projektu
KOŢP ţiada MsÚ v súvislosti s výstavbou v lokalite Bodona
- Sever preveriť moţnosť zriadenia oddychovo-rekreačnošportových plôch na parcele č.1532/1 a na priľahlých
dlhodobo nevyuţívaných parcelách v smere k Biskupickému
kanálu.
KOŢP berie na vedomie vyhodnotenie PHSR mesta
Piešťany 2007-2013.
KOŢP navrhuje MsÚ predloţiť na rokovanie MsZ návrh
zmeny ÚPN mesta Piešťany v lokalite pri Priori tak, aby
bolo ponechané súčasné funkčné vyuţite.
KOŢP vyjadruje nespokojnosť s údrţbou trvalkových
záhonov v priestoroch pešej zóny vykonávanou počas
uplynulého obdobia. KOŢP ţiada SMP lokality zaradené do
I.triedy intenzity údrţby v zmysle Generelu zelene udrţiavať
v predpísaných intervaloch resp. počtoch jednotlivých
úkonov.
KOŢP ţiada MsÚ zabezpečiť kontrolu výkonov prác SMP.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 20.4.2009
Schválil: Ing.Eva Wernerová

MsÚ-RMM
MsÚ

Ref.stratégie
MsÚ-RÚS
MsÚ, SMP

MsÚ

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, SMP, RÚS, RMM,
RŽP, ref. stratégie

