Komisia MsZ Piešťany pre ochranu životného prostredia
Z Á P I S N I C A č. 8/2007
Strana 1 z 2

Dátum konania :12.10.2007

Prítomní: Benko Jozef, Jakubec Bruno Mgr., Mišíková Paulína Mgr., Ondrašíková Eva, Urbánek
Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Kostolanská Danica
Ospravedlnení: Bača F František Ing., Husáriková Beáta PaedDr.
Hostia: Ing.arch.Vitková
Program:
1. Návrh na zmenu územného plánu - logistické centrum
2. Informácia o botanickom prieskume na Sĺňave
3. Obytná zóna Sever - štúdia
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR, Msú
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
- Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Wernerová.
- Ing.arch. Vitková informovala prítomných o procese spracovania zmien a doplnkov územného plánu
mesta v súvislosťou so zámerom výstavby logistického centra. Komisia po diskucii prijala uznesenia.
Na základe požiadavky členov komisie tiež Ing.arch.vitková informovala o spracovaní štúdie „Obytná
zóna Sever“ a o stave rozostavanosti. Zámerom komisie je v predmetnej lokalite zabezpečiť územnú
rezervu pre oddychové a športové plochy so zeleňou pre obyvateľov zóny.
- K žiadosti o stanovisko o výrub stromu na cintoríne na Bratislavskej ceste sa členovia komisie zhodli
na potrebe zabezpečiť v prvom kroku nové výsadby a až následne pristúpiť k odstráneniu vzrastlých
drevín.
- P.Mišíková informovala, že na základe možností získať finančné prostriedky z Operačného programu
Životné prostredie by Mesto Piešťany a dotknuté obce mali podať projekt na získanie grantu na
revitalizáciu potoka Dubová.
- P.Benko upozornil na parkovanie nákladných a dodávkových áut v Mestskom parku na Kuzmányho
ulici – na chodníku i na trávniku.
- P.Jakubec upozornil na termíny predkladania projektov – žiadostí o dotácie a požiadal o včasné
zverejnenie a informovanie verejnosti.
Uznesenia:
Číslo
67/2007

Bod
prg.
1

Znenie
KOŽP berie predložený materiál na vedomie a stotožňuje sa
so stanoviskom Krajského úradu ŽP v Trnave. Zmenu
Územného plánu mesta Piešťany odporúča schváliť
s nasledovnými podmienkami :
a)
zabezpečiť funkčnosť biokoridoru Orvištský kanál
(ekostabilizačnú funkciu) rešpektovaním jeho ochrany pred
zástavbou, to znamená rešpektovať a zachovať minimálnu
dostatočnú šírku biokoridoru, ktorá je pre daný typ biotopu v
zmysle metodiky vypracovávania ÚSES 20 m (10 m na obe
strany neumiestňovať budovy, oplotenia a iné bariérové
prvky a stavby)
b)
zaviazať investora vykonať revitalizáciu územia po
ukončení stavby
c)
odborné referáty MsÚ (RÚS a RŽP) v ďalších
stupňoch spracovávania projektovej dokumentácie
podmienia vydanie potrebných povolení a rozhodnutí
splnením pripomienok Ministerstva ŽP a KÚ ŽP týkajúcich
sa problematiky územného systému ekologickej stability
(ÚSES)

Adresát
MsZ

Termín
11/07
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68/2007

2

69/2007

3

70/2007

4

71/2007

5

72/2008

5

73/2007

5

Dátum konania :12.10.2007
KOŽP žiada MsÚ vyžiadať stanovisko SVP š.p. OZ Povodie
Váhu k plánovaným činnostiam a aktivitám na vodnej
ploche Sĺňava vo vzťahu k zarastaniu nádrže rastlinami. O
stanovisko k tejto problematike požiadať tiež športové
kluby.
KOŽP žiada po preštudovaní Štúdie obytnej zóny Sever
preveriť vlastnícke vzťahy v lokalite a plnenie daňových
povinností vlastníkov.
KOŽP vzhľadom na možnosť získať finančné prostriedky z
Operačných programov navrhuje zvolať stretnutie subjektov
participujúcich na spracovaní Štúdie revitalizácia potoka
Dubová, s cieľom podať projekt a získať finančné
prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie.
KOŽP nesúhlasí s výrubmi vzrastlých zdravých stromov na
cintoíne. Podmienkou súhlasu je spracovanie projektu
sadových úprav a jeho realizácia.
KOŽP žiada MsP riešiť neoprávnené parkovanie na
chodníku a v zeleni v parku na kuzmányho ul. a súčasne
navrhuje MsÚ riešiť rekonštrukciu chodníka.
KOŽP žiada finančný odbor do návrhu rozpočtu na rok 2008
zaradiť aj návrh finančných dotácií pre jednotlivé
komisietak, aby v termíne do 10.1.2008 bola zverejnená
výzva na predkladanie projektov a žiadostí do termínu
10.2.2008.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 16.10.2007
Schválil: Ing.Wernerová

MsÚ-RŽP

10/07

MsÚ – RŽP,
RDaP

10/07

MsÚ - RŽP

10/07

MsÚ-RŽP

10/07

MsP
MsÚ - RMM

10/07

MsÚ - FO

10/07

Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, členovia komisie, ref.org.zab., MsP,
RÚS, RMM, FO, RDaP

