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Dátum konania :14.10.2014

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter
RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jezerská Janka Mgr.
Hostia: Bartošová Denisa RNDr., Duračková Lucia Ing., Palkechová Beáta, Hložka Ľuboš Ing.,
Škodná Radomila Ing.
Program:
1. Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015
2. Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácii
3. Riešenie parkoviska na sídl.A.Trajan - ul. Scherera č.36
4. Vyhodnotemie plnenia uznesení KOŽP za rok 2014
5. Informácie o PD - Mestský Park, sídl. Prednádražie
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 :
RNDr.Bartošová informovala o návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015. Ing.Wernerová žiadala
zvýšiť finančné prostriedky na dotácie v oblasti ŽP.
K bodu 2 :
RNDr. Bartošová informovala o zmenách v navrhovanom VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácii.
K bodu 3 :
Ing.Hložka informoval o spracovanej štúdii parkoviska na sídl. A.Trajan a o doteraz vybudovaných
parkovacích miestach. V lokalite na Schererovej ul. komisia odporúča zachovať strom – lipu a ucelený
zatrávnený záhon pre 2 vzrastné existujúce stromy na úkor vybudovania dvoch parkovacích miest. 3 m
vzdialenosť navrhovanej spevnenej plochy od stromov nie je dodržaná /požiadavka odboru ŽP/.
K bodu 4 :
Členom komisie bol predložený prehľad plnenia uznesení komisie za rok 2014. Po diskusii bolo prijaté
uznesenie doplniť niektoré z uznesení. Doplnený materiál opätovne poslať spolu so zápisom z komisie.
K bodu 5 :
Ing.Škodná predložila k nahliadnutiu spracovanú PD mestský park a PD Sadové úpravy na sídl.
Prednádražie – II.etepa.
K bodu 6 :
Boli prerokované nasledovné problémy :
- Premnoženie hlodavcov na ul.Dubová č. 36 – členovia komisie boli informovaní o postupe
vybavovania podnetu občanov
- Ing. Wernerová odporúčala vykonať prebierku javorov na Priemyselnej ul.
- Žiadosť o prenájom časti parcely pre R.Gaboviča v lokalite Bratislavská – Malá Vrbina, za
účelom osadenia informačných tabúľ náučného chodníka
Uznesenia:
Číslo
41/2014

Bod
prg.
1

42/2014

2

43/2014

3

44/2014

4

Znenie
KOŽP odporúča pri pracovnom stretnutí poslancov otvoriť
rokovanie vo veci výšky dotácií pre jednotlivé komisie.
KOŽP berie na vedomie návrh VZN, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií.
KOŽP odporúča nerealizovať dve parkovacie miesta a
zachovať lipu na ul. Scherera č. 36 a ucelený zatrávnený
záhon pre 2 vzrastné existujúce stromy
KOŽP k predloženému prehľadu plnenia uznesení za rok 2014
navrhuje opätovne riešiť :
- požiadať o prešetrenie podozrenia na nesprávne nakladanie s
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45/2014

6

Dátum konania :14.10.2014
kalmi zo septikov a znečisťovanie podzemných vôd
v Piešťanoch príslušným orgánom, opätovne vyžiadať
a sprístupniť od TAVOS a.s. výsledky odberov studničnej
vody na jar 2014 v Piešťanoch a okolitých obciach
- poskytnutie informácii o kontaminácii podzemných vôd
bývalým podnikom Tesla a predložiť výsledkov analýzy
odberu spodných vôd za rok 2014
- predložiť návrh novej štruktúry www stránky mesta na
rokovanie komisie
KOŽP odporúča schváliť žiadosť o prenájom časti parcely
pre R.Gaboviča v lokalite Bratislavská – Malá Vrbina, za
účelom osadenia informačných tabúľ náučného chodníka.

Zapísal: Ing. Škodná
V Piešťanoch dňa: 15.10.2015
Schválil: Ing.Eva Wernerová

MsZ
RP

Rozdeľovník:členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, RP, RMM,
RÚS,RŽP, RO-IT

