Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany

HODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ
(30.7.2015)
V rámci zasadnutí Komisie pre životné prostredie od 27.1.2015 do 18.6.2015 bolo
spolu prijatých 58 uznesení, z toho 41 uznesení bolo splnených, 7 nesplnených, 4 sú
v plnení, 5 uznesení bolo neprijatých a 1 uznesenie bolo zrušené.
Číslo
1/2015

Plnenie
Splnené

2/2015

Splnené

3/2015

Splnené

4/2015

Splnené

5/2015

Splnené

6/2015

Splnené

7/2015

Splnené

8/2015

Splnené

9/2015

Splnené

10/2015

Splnené

11/2015

Splnené

12/2015

Splnené

13/2015

Splnené

14/2015

Nesplnené

15/2015

V plnení

Pozn.
Mestského zastupiteľstvo schválilo pripomienku k návrhu k
Štatútu komisií.
Pripomienka postúpená na Referát územnej správy, projekt
výstavby parkovacích miest na ul. Mojmírova sa v roku 2015
nebude realizovať.
Stanovisko komisie k výzve na dotácie (aktivity v oblasti ekológie
a environmentalistiky).
Pedagóg RNDr. Šmída nominovaný do zoznamu navrhnutých
občanov za Cenu primátora v oblasti ochrany životného prostredia.
Odsúhlasený postup riešenia Referátu životného prostredia vo veci
podnetu občana na hluk.
Odporúčanie vo veci predkladania žiadostí na nomináciu občanov
pre udelenie ceny primátora bolo postúpené do kancelárie
primátora.
Oboznámenie sa s materiálom ,,Vyhodnotenie nakladania
s komunálnymi odpadmi za rok 2014“.
Projekt cyklotrasy v lokalite Krajinská ulica zahŕňa aj výsadbu
zelene.
Oboznámenie komisie s materiálom ,,Vyhodnotenie plnenia
Programu hospodárskeho sociálneho rozvoja 2007 -2013“.
Informácia o výruboch drevín v meste Piešťany pravidelne
predkladaná na zasadnutí Komisie pre životné prostredie.
Ponechanie zdravých stromov v projekte obnovy Mestského parku
v Piešťanoch (akceptovanie pripomienky na zachovanie líp).
Zvýšenie počtu odborných zamestnancov určených na
starostlivosť o zeleň a navýšenie rozpočtu v položke údržba zelene
navrhla organiz. Služby mesta Piešťany v rozpočte na rok 2016 .
Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na rok 2015 – 2025 bol schválený Mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo pri vyhodnotení pripomienok Územného
plánu mesta Piešťany (lokalita Sihoť) schválilo, že pôvodný účel
využitia území sa nemení.
Odporúčanie komisie na údržbu drevín (vyčistenie, orezanie
drevín) v lokalite Malá vrbina zabezpečené organizáciou Služby
mesta piešťany. Požiadavka osadenia uličných košov postúpená na
Služby mesta Piešťany.
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16/2015

Zrušené

17/2015

Neprijaté

18/2015

Neprijaté

19/2015

Neprijaté

20/2015

Splnené

21/2015

Splnené

22/2015

Splnené

23/2015

Splnené

24/2015

Splnené

25/2015

Neprijaté

26/2016

V plnení

27/2016

Splnené

28/2015

Splnené

29/2015

Splnené

30/2015

Nesplnené

31/2015

Splnené

32/2015

Splnené

Súhlas s riešením zmeny Územného plánu mesta Piešťany
v lokalite Malá vrbina (redukcia plochy biocentra).
Odporúčanie komisie pre schválenie zmeny Územného plánu
mesta Piešťany v lokalite Vážsky ostrov v zmysle záverov
z rokovaní s Okresným úradom v Trnave z plôch prírodnej zóny
s hlavnou rekreačnou funkciou na plochy zariadení športu
a rekreácie.
Odporúčanie komisie pre schválenie zmeny Územného plánu
v lokalite Vážsky ostrov v zmysle záverov z rokovaní s Okresným
úradom v Trnave s výnimkou zmeny na ploche kynologického
areálu.
Zachovanie súčasného stavu v lokalite Vážsky ostrov,
neodporučenie schválenia zmeny Územného plánu.
Schválenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
ochrany a tvorby životného prosterdia pre pedagóga RNDr.
Šmídu.
Schválenie finančnej dotácie pre OZ pri SOŠ Záhradníckej na
projekt ,,Deň enviro - hier v Botanickej záhrade“ vo výške 300 €.
Vyhlásenie druhého kola pre podávanie žiadostí o dotácie v oblasti
ekológie a environmentalistiky do termínu 12.9.2015.
Výruby drevín podľa spracovanej projektovej dokumentácie
Revitalizácia toku Dubová.
Podľa odporúčania komisie objekt bývalého amfiteátra v mestkom
parku vyčistený, uzatvorený a monitorovaný Mestskou Políciou.
Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného
obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
Zmluva
o spolupráci
a podmienkach
využívania
vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom
cyklistického chodníka medzi mestom Piešťany a SVP, š.p. (v
súčasnosti na podpise v SVP).
Odporúčanie komisie na zrušenie uznesenia Mestského
zastupiteľstva o VZN o vykonaní deratizácie.
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany
č.2/2007 o vykonaní deratizácie.
Žiadateľ predložil zámer budovania areálu hypoterapie v lokalite
Vážsky ostrov na komisi pre ŽP.
Odporúčanie komisie pre schválenie zmeny Územného plánu
mesta Piešťany v lokalite Sihoť s podmienkou odkúpenia
pozemkov, na ktorých je navrhovaný plošný interakčný prvok.
Mestské zastupiteľstvo pri vyhodnotení pripomienok Územného
plánu (lokalita Sihoť) schválilo, že pôvodný účel využitia území sa
nemení.
Komisia ruší uznesenie č.16/2015, kde sa komisia stotožňuje s
riešením zmeny Územného plánu mesta Piešťany v lokalite Malá
vrbina (redukcia plochy biocentra).
Nesúhlas so zmenou Územného plánu mesta Piešťany v lokalite
Malá vrbina.Mestské zastupiteľstvo pri vyhodnotení pripomienok
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33/2015

Nesplnené

Územného plánu (lokalita Malá vrbina) schválilo, že pôvodný
účel využitia území sa nemení.
OZ Kvas vrátilo mestu Piešťany poskytnutú dotáciu.

34/2015

Splnené

Informácia o výruboch drevín.

35/2015

splnené

36/2015

Splnené

37/2015

Splnené

38/2015

Nesplnené

39/2015

Splnené

40/2015

Splnené

41/2015

V plnení

42/2015

Splnené

43/2015

Splnené

44/2015

Splnené

45/2015

V plnení

46/2015

Nesplnené

47/2015

Splnené

Postup pri výrube drevín schválený ako metodický postup
priamym nadriadeným pre zamestnanca referátu ŽP, na základe
stanoviska právneho referátu to nie je možné ako interný predpis.
Stotožnenie komisie so stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR
vo veci problematiky havranov.
Situácia naplavenín v pobrežnej zóne rieky Váh v lokalite od
Krajinského mosta po Lodenicu preverená, ich výskyt
nezaznamenaný (pravidelná starostlivosť zo strany správcu
vod.toku)
Nesúhlas referátu územnej správy s premiestnením tabule
o kŕmení labutí na zábradlie Kolonádového mosta, vzhľadom
k tomu, že ide o Národnú kultúrnu pamiatku.
Monitoring výskytu hlodavcov v lokalite potoka Dubová
zabezpečený, ich výskyt nebol spozorovaný, na brehu potoka bolo
vykonané doplnenie deratizačných nástrah.
Situácia rozvodov elektrického vedenia nachádzajúceho sa
v korunách stromov bola preverená u Západoslovenskej energetiky
a vyhovuje bezpečnosti.
Projektové dokumentácie inventarizácie mestskej zelene na
sídliskách budú prezentované po dokončení poslednej tretej etapy.
Referát životného prostredia prerokoval možnosť doplnenia
uličných zberných
nádob na odpad
na sídliskách
a v odôvodnených prípadoch budú doplnené. (detské ihriská
a pod.)
Akceptovanie pripomienky na zrušenie situovania podzemných
garáží v lokalite Teplického parku.
Akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Malá vrbina
v pôvodnom funkčnom využití plôch. Mestské zastupiteľstvo pri
vyhodnotení pripomienok Územného plánu mesta Piešťany
(lokalita Malá vrbina schválilo, že pôvodný účel využitia území sa
nemení.
Požiadavka postúpená na Referát Daní a poplatkov, vyjadrenie
zatiaľ nie je k dispozícii.
Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu na ul. Dlhá,
neakceptovalo pripomienku komisie pre zachovanie súčasného
stavu.
Akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Vážsky ostrov
v pôvodnom funkčnom využití plôch. Mestské zastupiteľstvo pri
vyhodnotení pripomienok Územného plánu mesta Piešťany
(lokalita Vážsky ostrov) schválilo, že pôvodný účel využitia území
sa nemení.
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48/2015

Splnené

49/2015

Nesplnené

50/2015

Splnené

51/2015

Neprijaté

52/2015

Splnené

53/2015

Splnené

54/2015

Splnené

55/2015

Splnené

56/2015

Splnené

57/2015

Splnené

58/2015

Nesplnené

Akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Heinola - Sihoť
v pôvodnom funkčnom využití plôch ako plochy ekostabilizačnej
zelene. Mestské zastupiteľstvo pri vyhodnotení pripomienok
Územného plánu mesta Piešťany (lokalita Heinola - Sihoť
schválilo, že pôvodný účel využitia území sa nemení.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo akceptovanie pripomienky na
doplnenie regulácie pre plochy Z6 – plochy občianskej
vybavenosti, a to zachovať 20 % plochy pre zeleň.
Akceptovanie pripomienky na ponechanie južnej časti lokality
Malá vrbina ako miestne biocentrum. Mestské zastupiteľstvo pri
vyhodnotení pripomienok Územného plánu mesta Piešťany
(lokalita Malá vrbina schválilo, že pôvodný účel využitia území sa
nemení)
Upresnenie v textovej časti vedenie cyklistickej cestičky Vrbové –
Piešťany.
Mestské zastupiteľstvo schválilo vyhodnotenie Územného plánu
mesta Piešťany s pripomienkami komisie.
Referát životného prostredia vypracoval analýzu miest, ktoré sa
zaoberali problematikou havranov.
Dokumentácia týkajúce sa riešenia výskytu havranov dostupná na
referáte ŽP zaslaná členom komisie ŽP dňa 20.7.2015.
Opakované odstránenie znečistenia verejného priestranstva od
kŕmenia mačiek pred bytovým domom A.Hlinku č.65
a zabezpečený pravidelný monitoring lokality Mestskou políciou.
Kontrola technického stavu 1100 l zberných nádob na stanovišti
v lokalite A.Hlinku a zabezpečenie funkčného mechanizmu
zatvárania.
Stretnutie v teréne za účelom ohliadky miesta výskytu havranov za
prítomnosti
kompetentných zástupcov a odborníkov dňa
21.7.2015.
Požiadavka vykonania merania hluku šíriaceho sa z kolónií
havranov v lokalite A.Hlinku sa bude realizovať až po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2016.

Spracoval : Ing. Halašková, dňa 31.8.2015

