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Prítomní: Benko Jozef, Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica, Ondrašíková Eva, Wernerová Eva
Ing.
Neprítomní: Mišíková Paulína Mgr., Urbánek Marián MUDr.
Ospravedlnení: Bača F František Ing., Husáriková Beáta PaedDr.
Hostia: p.Jozef Prištic, Ing.arch.Vitková, RNDr.Ján Šmída
Program:
1. Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
2. Návrh na zmenu územného plánu mesta - Lodenica
3. Návrh na zmenu Štatútu udeľovania ceny primátora za ŢP
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR, MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkýňa komisie Ing.Wernerová.
Program komisie bol upravený vzhľadom na prítomnosť hostí. Na ţiadosť občana p.Jozefa Prištica bol
menovaný prizvaný na rokovanie komisie.
P. Prištic informoval o svojom probléme s platením poplatku za komunálny odpad. Vyjadril svoje
presvedčenie, ţe v prípade, ţe odpad triedi a nepouţíva zbernú nádobu nemal by platiť ani poplatok za
odpad. Z dôvodu, ţe kaţdý rok mu príde platový výmer – poplatok za komunálny odpad, povaţuje
konanie pracovníkov MsÚ za protizákonné a za šikanovanie. Ďalej p.Prištic informoval
o korenšpondencii, ktorú má z úradmi a vyslovil názor, ţe mesto mu môţe poplatok odpustiť, pretoţe
zákon to umoţňuje.
Ing. Baranovič oboznámil prítomných o dvoch rovinách problému – nakladanie s odpadmi, ktoré sa
riadi ustanoveniami zákona o odpadoch a VZN o odpadoch a platenie poplatku, pre ktoré platí zákon
o miestnych daniach a poplatkoch a VZN o poplatku za komunálny odpad. Komisia po diskusii prijala
uznesenie č.23/08.
Ing.arch Vitkova stručne vysvetlila návrh na zmenu ÚPN mesta v lokalite Lodenica a odpovedala na
otázky členov komisie. Členovia komisie sa zhodli na poţiadavke doplniť materiál o ďalšie vyjadrenia
a nutnosť spracovania štúdie pred scválením zmeny ÚPN.
Problematiku Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je odbornou záleţitosťou
a vyţaduje odborný komentár. Jej závery by sa mali zaoberať hlavne návrhmi vyuţívania
obnoviteľných zdrojov energie.
Komisia súhlasí so zmenou Štatútu udelovania ceny primátora.
V bode rôzne bol prijatý podnet na opätovnú osvetu vo veci dodrţiavania VZN o podmienkach drţania
psov a tieţ informácia o poškodenej výsadbe drevín na Bodone a výskyte suchých stromov v parku.
Členovia komisie obdrţali materiál z Generelu zelene o návrhu nezastaviteľných plôch zelene
a materiál „Stratégia rozvoja mesta“, ktoré budú prerokované na ďaľšom stretnutí komisie.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
23/08
5

Znenie
KOŢP po prerokovaní poţiadavky p.Prištica o odpustenie
poplatku za komunálny odpad :
a) ţiada vyjadrenie ref.daní a poplatkov k moţnosti
odpustenia resp. zľavy poplatku za KO pre p.Prištica,
b) ţiada vyjadrenie resp. vysvetlenie dôvodov zrušenia úľav
pre dôchodcov z predchádzajúceho VZN o poplatku za KO,
c) navrhuje predloţiť poţiadavku p.Prištica na rokovanie
MsZ,
d) zástupca komisie Mgr.Jakubec uskutoční obhliadku u
p.Prištica

Adresát
MsÚ

Termín
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24/08

2

25/08

1

26/08

3

27/08

4

KOŢP k návrhu na obstaranie zmeny ÚPN mesta Piešťany v
lokalite Lodenica komisia po prerokovaní navrhuje doplniť
materiál nasledovne :
a) vyţiadať a doplniť stanovisko ŠOP - CHKO Malé
Karpaty k predloţenému návrhu z pohľadu ochrany prírody
a CHA Sľňava,
b) vyţiadať a doplniť stanovisko SOVS v súvislosti s
CHVÚ Sľňava a Naturou 2000,
c) spracovať zámer EIA podľa Zákona o posudzovaní
vplyvov na ŢP a na základe výsledkov posudzovania určiť
rozsah poţadovanej zmeny ÚPN mesta Piešťany,
d) nakoľko záujmové územie má funkciu hospodárskoprodukčnej zelene a k územiu sa viaţe záväzok obnoviť
produkčné dreviny vyrúbané v nedávnej minulosti, je nutné
v navrhovanej dispozícii riešiť náhradu zelene napr.
výsadbou lesoparku ako miestneho biokoridou alebo ako
súčasť nadregionálneho biokoridoru,
e) v predloţenej ţiadosti poţadujeme rozpracovať otázku
ako je ţaťaţenosť územia dopravou navštevníkov v
pracovných dňoch a počas víkendov, otázku poddielu
vysokej zelene a
podielu trávnatých plôch, otázku
vyuţiteľnosti objektov - bazén, ihriská a pod. obyvateľmi
mesta,
f) predloţenú ţiadosť je nutné doplniť o vizualizáciu
juţného premostenia a vizualizáciu pohľadov na mesto a
okolitú krajinu a zhodnotiť vplyvy na charakteristický ráz
okolitej krajiny.
KOŢP navrhuje v prvom kroku spracovanie urbanistickej
štúdie riešeného územia a aţ po jej prerokovaní a
pripomienkovaní v komisiách MsZ pristúpiť k zmene ÚPN
mesta.
KOŢP k predloţenej Koncepcii rozvoja mesta v oblasti
tepelnej energetiky prijala po diskusii
nasledovné
stanovisko :
a) nakoľko ide o odbornú problematiku, mala by byť
posúdená odborníkom-energetikom, napr. z Bytového
podniku Piešťany s.r.o.,
b) kocepcia nie je aktuála, bola spracovaná v r.2006 a mala
by byť aktualizovaná s dôrazom na obnoviteľné zdroje
energie s konkrétnymi návrhmi postupov pre mesto
Piešťany,
c) v predloţenej koncepcii komisia navrhuje doplniť
energetický audit budov vo vlastníctve mesta a návrh
realizácie opatrení, dopracovať postup mesta k správcom
budov a bytových domov a doplniť spôsob poskytovania
poradenskej sluţby občanom - informácie prostredníctvom
Bytového podniku alebo bytového referátu
KOŢP schvaľuje zmenu Štatútu udeľovania ceny primátora
mesta za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŢP.
KOŢP navrhuje vyuţiť všetky dostupné moţnosti - tlač, TV
Karpaty na upozornenie občanov na dodrţiavanie VZN o
podmienkach drţania psov - čistota, voľný pohyb.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 2. 5. 2008

MsÚ
MsZ

MsÚ
MsZ

MsÚ
MsZ
MsP
MsÚ

Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, členovia komisie, ref. Org.zab.,
ref.ÚS, MsP, RNDr. Šmída, ref.daní a popl.
Schválil: Ing.Wernerová
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