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Dátum konania : 09.02.2007

Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Husáriková Beáta PaedDr., Jakubec Bruno Mgr.,
Kostolanská Danica, Mišíková Paulína Mgr., Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr., Wernerová
Eva Ing.
Hostia: Krupa Vladimír PhDr.
Program:
1. Otvorenie, predstavenie členov komisie, úvodné informácie
2. Návrh VZN mesta o dotáciach
3. Návrh zadania generelu zelene
4. Obnova uličných stromoradí
5. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR, MsÚ
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla predsedkyňa ing. Wernerová.
K bodu 1 : Členovia komisie sa predstavili , vyplnili adresár a dohodli sa na termínoch zasadnutia
komisie.
K bodu 2 : K návrhu VZN o dotáciach po diskusii boli predložené návrhy a prijaté uznesenia.
K bodu 3 : Ing. Wernerová vyjadrila potrebu spracovania generelu zelene a k predloženému zadaniu
predložila pripomienky, ktoré boli zapracované do uznesenia.
K bodu 4 : Ing. Wernerová poukázala na rozsiahle výruby stromov v uliciach mesta a na sídliskách.
Vyzdvihla význam zelene v uliciach mesta. Požiadala o predloženie projektov rekonštrukcie chodníkov
a stromoradí. Navrhla, aby pri spracovaní projektov mesto žiadalo v tíme projektantov účasť
dendrológa a odborné posúdenie drevín.
K problematike sa vyjadril i hosť PhDr.Krupa, riaditeľ balneologického múzea. Informoval o histórii
plánovanej výsadby zelene – parkov i stromoradí v uliciach na území mesta. Poukázal na nutnosť jej
zachovania v uliciach mesta.
Mgr. Mišíková poukázala na neoprávnenosť výrubov a žiada, aby boli pred výrubmi spracované
odborné posudky a stromy sa vyrúbali len v najnutnejšom prípade. Tiež poukázala na slabú
informovanosť verejnosti o pripravovaných zásahoch do zelene.
Ing. Bača upozornil na skutočnosť, že staré stromy v uličných stromoradiach sú zväčša poškodené,
duté, napadnuté chorobami a škodcami a doterajšou údržbou prispôsobované vzdušným el. vedeniam,
okolitej výstavbe a ich koruny sú potom nevyvážené a stromy sa stávajú nestabilnými a tým
nebezpečnými pre zdravie a majetok občanov.
Ing. Baranovič oboznámil s postupom mesta pri zabezpečovaní obnovy uličných stromoradí. Vysvetlil,
že obhliadky boli vykonané odbornými pracovníkmi a výrub bol povolený orgánom štátnej správy
ochrany prírody. Vyrúbané boli len zvyšky stromov na uliciach, kde v minulosti boli kompletné
stromoradia. Vykonané boli výsadby v predmetných uliciach a stromoradia boli obnovené v plnom
rozsahu.
K bodu 5 : V rámci informovanosti verejnosti o rokovaniach komisie a tiež za účelom vytvorenia
priestoru pre verejnosť podávať podnety navrhla Mgr.Mišíková previdelne v miestnych médiach
informovať o výsledkoch rokovania komisie a o spôsoboch podávania podnetov občanmi. Tiež bolo
navrhnuté udeľovať každoročne cenu primátora za aktivity v oblasti ŽP.
K bodu 5 : P.Benko upozornil na zlý stav chodníka pri Leieri a v centre mesta. Požiadal
o zabezpečenie nápravy.
Uznesenia:
Číslo
01/2007

Bod
prg.
1

Znenie
Všetkým členom komisie zaslať harmonogram zasadnutí
komisie, MsR, MsZ, štatút komisií MsZ a adresár a kontakty
členov komisie.
Termína zasadnutia KOŽP :
16.3.2007 o 14.30 hod.

Adresát
Baranovič
Ján, Ing.

Termín
02/2007

Komisia MsZ Piešťany pre ochranu životného prostredia
Z Á P I S N I C A č. 1/2007
Strana 2 z 3

02/2007

2

03/2007

2

04/2007

3

05/2007

3

06/2007

4

07/2007

5

08/2007

5

09/2007

5

Dátum konania : 09.02.2007
20.4. 2007 o 14.30 hod.
8.6. 2007 o 14.30 hod.
3.8. 2007 o 14.30 hod.
14.9. 2007 o 14.30 hod.
19.10. 2007 o 14.30 hod.
23.11. 2007 o 14.30 hod.
KOŽP odporúča text VZN o dotáciách doplniť nasledovne :
- v
§ 1 v prvej vete za slová fyzickým osobám
podnikateľom /FOP/ vložiť " a voľnému zoskupeniu
minimálne troch občanov /VZO/ ",
- v § 1 na koniec prvej vety za slovo zamestnanosti vložiť "
na území mesta Piešťany a v prospech mesta",
- v § 11 písm. f) doplniť odseky "- podpora humanizácie
sídlisk a mestských častí a podpora trvaloudržateľného
rozvoja, - ekologická architektúra ( solárna energia, zelené
strechy, zelené fasády a pod.)"
KOŽP odporúča schváliť z rozpočtu mesta Piešťany z
položky na transfery pre PO a POP finančné prostriedky vo
výške10% na podporu projektov v oblasti ekológia a
environmantalistika pre I.kolo prerozdeľovania. V druhom
kole potom postupovať podľa záujmu žiadateľov v
jednotlivých oblastiach.
KOŽP súhlasí s návrhom zadania generelu zelene s
nasledovnými pripomienkami :
1. V rámci generelu ako samostatnú časť spracovať
dokument " Najvýznamnejšia zeleň mesta Piešťany"(
Nezastaviteľné plochy), ktorý by mohol byť predložený na
schválenie MsZ a stal by sa súčasťou VZN o zeleni. ,
2. Z návrhu zadania vyňať technickú infraštruktúru ( nie je
možné
v
rámci
generelu
spracovať),
priemet
pozemkoknižných parciel ( geodetický dokument) a
výškopis (nie je podstatným údajom pri zeleni pri
výškových rozdieloch Piešťan). ,
3. Ak sa polohopisom rozumie zaznamenanie každej dreviny
lokálne a popisom, nebude možné pri priemerných cenách
zamerania daného bodu geodetom v rámci stanovenej ceny
spracovať takýto pasport - inventarizáciu a samotný generel
zelene t.j. štruktúruu plôch, charakteristiku a hodnotenie
porastov, rozvoj zlene a náhradných výsadieb, dokument
starostlivosti o dreviny.
KOŽP odporúča zvolať pracovné stretnutie za účasti
spracovateľov návrhu zadania generelu zelene a
Ing.Wernerovej.
Vzhľadom na závažnosť a dopad procesu obnovy uličných
stromoradí KOŽP žiada, aby pri zadávaní spracovania
projektovej dokumentácie rekonštrukcií komunikácií chodníkov bol v kolektíve projektantov aj dendrológ s
potrebným oprávnením.
KOŽP odporúča pri výruboch stromov informovať občanov
aj vyvesením oznamu do priľahlých bytových domov.
KOŽP odporúča v rámci informovanosti verejnosti
zverejňovať v miestnej tlači a na www srtánke mesta
výstupy z rokovania komisie.
KOŽP odporúča v periodiku Radnica informovať o
možnostiach občanov podávať podnety pre prácu komisie (
schránka, www stránka, e-mail)

Ďuračková
Lucia, Ing.

02/2007

Ďuračková
Lucia, Ing.

02/2007

Baranovič
Ján, Ing.,
Vitková Jana,
Ing.arch.

02/2007

Baranovič
Ján, Ing.

02/2007

Kováč Igor,
Ing.

trvale

Baranovič
Ján, Ing.
Baranovič
Ján, Ing.

trvale

Baranovič
Ján, Ing.

trvale

trvale
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10/2007

5

11/2007

6

Dátum konania : 09.02.2007
KOŽP navrhuje vyhlásiť Cenu primátora mesta Piešťany za
aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
KOŽP upozorňuje na zlý stav chodníka (jama) na chodníku
medzi kinom a Winterovou ulicou pri reštaurácii LEIER.
KOŽP navrhuje SMP skontrolovať celé centrum a
zabezbečiť údržbu chodníkov.

Zapísal: Baranovič Ján Ing.

V Piešťanoch dňa: 12.02.2007
Schválil: Wernerová Eva Ing.
Prílohy: Harmonogram zasadnutí
Štatút komisií MsZ
Adresár členov KOŽP

Baranovič
Ján, Ing.
Bača František
, Ing.

04/2007
05/2007

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor mesta,
zástupca primátora mesta, prednostka MsÚ, org.právne odd.,Ing.Ďuračková, Ing.kováč,
Ing.arch.Vitková

