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Dátum konania :17.02.2014

Prítomní: Jezerská Janka Mgr.,, Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter
RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.
Program:
1. Návrh na uzavretie dodatku k zmluve o spolupráci - SVP š.p.
2. Návrh na prevod vlastníctva pozemku - P.Masarik, Strečnianska ul.,Piešťany
3. Cena primátora mesta Poešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP za rok 2013
4. Dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky
5. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2013
6. Výstavba parkovísk na území mesta Piešťany v roku 2014
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Eva Wernerová, predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
Na rokovanie komisie bol predložený návrh na uzavretie dodatku k zmluve o spolupráci a
podmienkach využívania vodohospodásrkeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického
chodníka na korune hrádze. Predmetom dodatku je doplnenie ďalších pozemkov v povodí potoka
Dubová, na ktorých sa bude raelizovať projekt revitalizácie potoka Dubová - km 2,270 - 5,742, t.j.
úsek od hotela Váh po Mirorajón. K návrhu neboli žiadne pripomienky.
K bodu 2 .
Členovia komisie diskutovali o predloženom návrhu na odpredaj časti mestského pozemku na
Strečnianskej ul., ktorý bol pôvodne v urbanistickej štúdii určený ako plocha verejnej zelene
s výsadbou stromov. Žiadateľ si chce pričleniť pozemok k svojej záhrade a oplotiť. Komisia sa zhodla
v názore, že pozemok okolo Strečnianskej ulice treba dať do pôvodného stavu a navrhnúť a realizovať
na ňom výsadbu zelene. V tomto smere treba vyzvať všetkých majiteľov priľahlých rodinných domov
k odstráneniu nelegálne vybudovaných stavieb a terénnych úprav na mestskom pozemku.
K bodu 3 :
Komisii pre ochranu ŽP boli doručené tri návrhy na udelenie Ceny primátora mesta za aktivity v
oblasti ochrany a tvorby životného prostredia za rok 2013. Po diskusii navrhli členovia komisie udeliť
Cenu primátora Občianskemu združeniu KVAS za ich osvetovú a výchovnú činnosť v oblasti
životného prostredia.
K bodu 4 :
Na rokovanie komisie boli predložené žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti ekológie
a environmentalistiky. Nakoľko ani jedna zo žiadostí nespĺňala všetky požiadakvy v zmysle
príslušného VZN, komisia sa uzniesla na odporučení vrátiť žiadosti žiadateľom a vyhlásiť druhé kolo
podávania žiadosti o dotáciu.
K bodu 5 :
Ing. Ján Baranovič informoval o predloženom materiáli Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Piešťany za rok 2013, ktorí zobrali členovia komisie na vedomie.
K bodu 6 .
Na základe požiadavky z predchádzajúceho rokovania komisie informoval Ing. Ján Baranovič
o schválených investičných akciách na rok 2014 týkajúcich sa výstavby parkovísk na území mesta.
Členovia komisie sa oboznámili s lokalitami, kde budú parkoviská realizované.
Uznesenia:
Číslo
Bod
Znenie
Adresát
Termín
prg.
14/2014
1
KOŽP odporúča schváliť návrh na uzavretie dodatku k Ref.právny
zmluve o spolupráci a podmienkach využívania
vodohospodásrkeho majetku správcom a prevádzkovateľom
cyklistického chodníka na korune hrádze, z dôvodu
zabezpečovania projektu revitalizácie potoka Dubová - km
2,270-5,742.
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Dátum konania :17.02.2014
KOŽP neodporúča prevod - odpredaj časti parcely č.1527 v
k.ú. Piešťany - Strečnianska ul. Ide o pozemok, ktorý bol
podľa urbanistickej štúdie obytnej zóny Piešťany-Sever
určený na plochy verejnej zelene s výsadbou stromov.
Pozemok je vo vlastníctve mesta a je na ňom vykonávaná
nelegálna činnosť - výstavba oplotenia, budovanie
spevnených plôch, neriadená výsadba rôznej zelene,
zavážanie plôch kameňmi a pod. KOŽP žiada MsÚ
zabezpečiť zamedzenie nelegálnej činnosti, odstránenie
stavieb a individuálnych úprav pozemku a spracovať návrh
výsadby zelene - prednostne uličného stromoradia - pre
predmetný pozemok. V súvislosti s nepovolenými zábermi
plôch určených na zeleň žiada komisia vykonať kontrolu v
ostatných častiach obytnej zóny Piešťany - Sever
(Beckovská ul., Čachtická ul., atď.)
KOŽP žiada MSÚ aby v budúcnosti pri plánovaní obytných
prípadne rekreačných zón bola spracovaná Urbanistická
štúdia, v ktorej budú jasne vyčlenené nutné plochy pre
komunikácie, chodníky a verejnú zeleň. Takto vyčlenené
plochy je potrebné akceptovať a zapracovať do ďalších
stupňov projektovej dokumentácie.
KOŽP navrhuje udeliť Cenu primátora za aktivity v oblasti
ochrany a tvorby životného prostredia za rok 2013 OZ
KVAS, za ich osvetovú a výchovnú činnosť v oblasti
životného prostredia.
KOŽP vzhľadom na skutočnosť, že všetky doručené žiadosti
o dotáciu v oblasti ekológie a environmentalistiky nespĺňali
všetky náležitosti podľa platného VZN, navrhuje vyhlásiť
2.kolo predkladania žiadostí o dotáciu v najkratšom
možnom termíne.
KOŽP berie na vedomie predložený materiál Vyhodnotenie
nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok
2013.
KOŽP berie na vedomie informáciu o plánovanej realizácii
parkovísk na území mesta v roku 2014.

Zapísal:Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 18.2.2014
Schválil : Ing.Eva Wernerová
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