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Dátum konania : 02.12.2015

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Bača, Ing. František Debre, PhD., Ing. Milan
Koščál, Mgr. Silvia Rusnáková, Mgr. Peter Klein
Ospravedlnení : Mgr. Božena Lehutová
Hostia: Mgr. Miroslava Martinkovičová, Ing. Hana Dupkaničová
Tajomníčka komisie : Ing. Martina Halašková
Program:
1. Otvorenie.
2. Informácia o vybavovaní agendy v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany
prírody a krajiny.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č.11/2014
o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
4. Rôzne.
5. Uznesenie a záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre životné prostredia otvoril predseda Mgr. Peter Jančovič, PhD. a privítal
prítomných. V úvode informoval členov o predpokladanom mimoriadnom zasadnutí pre rokovanie k
návrhu rozpočtu Mesta Piešťany. Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka Služby mesta Piešťany požiadala
členov pre podporu k návrhu rozpočtu organizácie pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
z údržby zelene.
K bodu 2
Mgr. Miroslava Martinkovičová informovala členov o vybavovaní súčasnej agendy preneseného
výkonu štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.
Členovia informáciu vzali na vedomie.
K bodu 3
Ing. Martina Halašková prezentovala návrh VZN, ktorým sa mení pôvodné VZN o poplatku za
komunálne odpady, ktoré bolo spracované podľa metodického usmernenia Ministerstva ŽP SR k
účinnosti nového zákona o odpadoch.
Členovia komisie prijali uzn. č.88/2015 a uznesenie č.89/2015.
K bodu č.4
Komisia sa zaoberala podnetmi obyvateľov mesta Piešťany.
Členovia komisie prijali uzn. č.90/2015.

Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
88/2015
3

Znenie
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany,
ktorým sa mení VZN č.11/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváliť
s upravením sadzby poplatku pre poplatníka fyzickú osobu
na 0,015 eur/ 1 kg drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín uložených v prevádzke Zberné stredisko.
hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa :1

Adresát
MsZ,
Oddelenie
finančných
služieb

Termín
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89/2015

3

90/2015

4

Dátum konania : 02.12.2015
Komisia pre životné prostredie odporúča, aby sa
v prevádzke Zberné stredisko zefektívnilo nakladanie
s odpadmi, tak aby nedochádalo k znečisťovaniu drobných
stavebných odpadov inými zložkami komunálnych odpadov.
hlasovanie : za :6, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP po prerokovaní odporúča vyčistenie komunikácie
v lokalite Malá vrbina (chodník merom k poliklinike).

Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta
SMP

hlasovanie : za :6, proti : 0, zdržali sa :0
POZN.:
Zapísal: Ing. Martina Halašková

Rozdeľovník: Primátor mesta,
Zástupca primátora,
Prednosta mestského úradu,
Odd.staveb.služieb a rozvoja mesta,
Odd.finančných služieb,
Služby mesta Piešťany,
Členovia komisie.

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 03.12.2015

