Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 5/2015
Dátum konania : 29.04.2015
Prítomní : Mgr. Peter Jančovič, PhD. – predseda komisie,
členovia komisie : Ing. Hana Dupkaničová, Ing. František Bača, Ing. František Debre
Ospravedlnení : Mgr. Božena Lehutová, Mgr. Silvia Rusnáková, Ing. Milan Koščál
Hostia : JUDr. Lívia Damboráková, Daniela Barabasová
Verejnosť :
Tajomníčka komisie : Ing. Martina Halašková – neprítomná – zastúpená Ing. Jánom Baranovičom
Program : 1.Otvorenie
2. Prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č.10/2011
3. Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s SVP š.p. – vybudovanie cyklistického
chodníka
4. Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa ruší VZN č.2/2007 o vykonávaní deratizácie
5. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti
Letisko Piešťany, a.s.
6. Informácia o výruboch drevín
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice :
K bodu 1 :
Predseda komisie privítal prítomných a otvoril rokovanie. Nakoľko boli prítomní len traja členovia
a štvrtý člen mal docestovať až o 18.00 hod., nebola komisia uznášania schopná a prítomní sa
dohodli, že komisia sa uskutoční v ďalšom týždni . V čase o 18.00 sa prerokuje bod č.5, ktorý súvisí
s rokovaním MsZ a predseda komisie predstaví prezentáciu k novému zákonu o odpadoch.
K bodu 5 :
JUDr. Damboráková informovala o spracovanom materiály Návrh na vklad majetku mesta Piešťany
do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.. Členovia komisie po diskusii
a vysvetlení doplňujúcich otázok prijali uznesenie.
K bodu 7 :
V bode rôzne predseda komisie Mgr. Jančovič prítomným predstavil prezentáciu „ Implementácia
nového zákona o odpadoch v Piešťanoch“. Schválený zákon nadobudne účinnosť 1.1.2015 a prinesie
zmeny týkajúce sa hlavne triedeného zberu
Uznesenia :
Číslo

Bod Znenie
Adresát
prg.
25/2015 5
Komisia ŽP po prerokovaní
hlasovala o uznesení Referát
v predloženom materiály pod písmenom A/: Návrh na právny,
vklad majetku mesta Piešťany ako peňažný vklad vo MsZ
výške 539 715,22 EUR do majetku – základného imania
obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., Žilinská
cesta 597/81, Piešťany, IČO 36 266 906 spôsobom
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.8,
písm.e) zák. č.138/1991 Zb o majetku obcí v z.n.p. a Čl.
VI. ods.9 písm.e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
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Termín

Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 5/2015
Dátum konania : 29.04.2015
Piešťany, pričom týmto dôvodom je oddlženie
spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. formou peňažného
vkladu do základného imania s následným splatením
pohľadávky mesta odporúča schváliť.
Hlasovanie : za 0 proti 3, zdržal sa 1
Uznesenie nebolo prijaté
Zapísal : Ing. Ján Baranovič

Rozdeľovník : primátor mesta
zástupca primátora
prednostka MsÚ
referát organizačný
referát právny
členovia komisie

Schválil : Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch 30.4.2015
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