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Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel, Urbánek Marián MUDr., Wernerová
Eva Ing.
Neprítomní: Ondrašíková Eva, Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica
Hostia: p.Paulíková, p.Paulík, p.Záň, RNDr.Bartošová, Ing.Ďuračková, Ing.arch.Vitková
Program:
1. Informácia o výstavbe v lokalite Bodona-Návrh na zmenu ÚPN mesta Piešťany
2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2010
3. Propomienky obyvateľov k výsadbám na území mesta
4. Podnety pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla jej predsedkyňa Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.arch.Vitková informovala o výstavbe v lokalite Bodona a moţnostiach nápravy vzniknutéko stavu
z hľadiska stavebného zákona a platného územného plánu. Na rokovanie komisie bol predloţený na
prerokovanie návrh na obstaranie a spracovanie zmeny ÚPN mesta Piešťany - rozšírenie plôch
zariadení špotru a rekreácie Váţsky ostrov, o ktorú poţiadal investor výstavby. Členovia komisie
vyjadrili v diskusii názory, ţe lokalita je významným územím z pohľadu ochrany prírody, súčasťou
NRBK Váh a RBC Váţsky ostrov. Zámer výstavby a oplotenia pozemku povaţujú za neprípustný aj
s ohľadom na inundačné územie.
K bodu 2 :
RNDr.Bartošová informovala o návrhu rozpočtu mesta na rok 2010 – príjmová a výdavková časť,
kapitálové výdavky a spolufinancovaní grantov.
K bodu 3 :
P. Paulík a p.Paulíková predloţili komisii písomnú poţiadavku obyvateľov zo Štúrovej ul. na
rekonštrukciu – obnovu stromoradia.
P.Záň poţiadal o zmenu výsadieb na ul.Pod Párovcami tak, aby novovysadené stromy boli dostatočne
vzdialené od kriţovatoek a dopravných značiek.
K bodu 4 :
Ing.Ďuračková informovala o návrhu nového VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a
metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, v ktorom sú
zapracované pripomienky komisíí MsZ z roku 2009.
Ing.Wernerová informovala o aktivite skupiny mamičiek, ktoré ju oslovili vo veci finančnej podpory
pouţívania látkových plienok pre deti. Takýmto spôsobom je moţné ušetriť aţ 2 t odpadu na 1 dieťa
v prvých dvoch rokoch.
K bodu 5 :
Komisia prerokovala nasledovné podnety :
- odpovedať v miestnej tlači na články uvádzané v týţdeníku AB, ktoré nie správne informujú občanov
o výruboch drevín
- informovať vhodným spôsobom cez médiá občanov o pripravovanej rekonštrukcie ul.Teplická –
výruboch drevín a náhradných výsadbách
- preveriť moţnosť náhradných výsadieb na Červenej veţi
- prehodnotiť výrub alebo orezávku stromu na ul.Pod Párovcami zasahujúceho do el.vedenia
- prehodnotiť výsadby na Nitrianskej ul. pri zvonici
Uznesenia:
Číslo
69/2009

Bod
prg.
1

Znenie
KOŢP neodporúča schváliť návrh na obstaranie a
spracovanie zmeny ÚPN mesta Piešťany - rozšírenie plôch
zariadení špotru a rekreácie Váţsky ostrov. Predmetné
územie je situované v rámci regionálneho biocentra Váţsky
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70/2009
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72/2009

3

73/2009
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74/2009

4

75/2009

5

76/2009

5

77/2009

5

ostrov a je tieţ súčasťou Nadregionálneho biokoridoru rieky
Váh. Prioritou v predmetnom území je zachovať prírodný
charakter územia a vhodná je renaturácia územia t.j.
zlepšenie stavu územia z pohľadu ochrany prírody a nie jeho
stavebné vyuţitie.
KOŢP po prerokovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2010
odporúča materiál schváliť s pripomienkou vyčleniť
finančné prostriedky na riešenie havarijných stĺpov
verejného osvetlenia.
KOŢP po prerokovaní podnetu k výsadbe drevín na ul.Pod
Párovcami ţiada MsÚ riešiť vzniknutú situáciu presadením
stromov pred i za kriţovatkou s Kuzmányho ulicou.
KOŢP po prerokovaní ţiadosti občanov Štúrovej ul.
o prehodnotenie
obnovy
stromoradia
-.prehodnotiť
výsadbové moţnosti a vzdialenosti stromov od budov
v zmysle novej kvalitnej koncepcie zelene a nie iba
mechanickej náhrady na miesta vyrúbaných stromov tak,
aby boli do budúcnosti dodrţané normy a hygienické
parametre.
KOŢP odporúča návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa
určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom schváliť.
KOŢP ţiada MsÚ spracovať návrh úpravy VZN o odpadoch
pre účely poskytovania príspevku resp. úľavy na poplatku za
komunálny odpad pri zakúpení látkových plienok pre deti.
KOŢP navrhuje MsÚ uverejniť článok o postupe pri
výruboch drevín a vyvrátiť nesprávne a nepravdivé tvrdenia
uverejňované v týţdeníku AB.
KOŢP navrhuje MsÚ uverejniť článok o príprave realizácie
ul.Teplická a informovať občanov o nevyhnutných výruboch
a následných náhradných výsadbách.
KOŢP navrhuje preveriť moţnosť určenia náhradných
výsadieb na Červenej veţi a prerokovať takúto moţnosť s
Obecným úradom na Banke.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 19.11.2009
Schválil: Ing. Eva Wernerová
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Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
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Ekonom.odbor, ref.ŽP, ref. ÚS,

