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Dátum konania :11.02.2013

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing.,
Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Baranovič Ján Ing.- tajomník komisie
Hostia: Hlaváčová Jana Ing., Škodná Radomila Ing.
Program:
1. Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta Piešťany 2007-2013
2. Návrh VZN o zeleni
3. Cena primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP
4. Súťaž návrhov - Mestský park Piešťany
5. Diskusia v TV Karpaty na tému "PSY"
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing. Eva Wernerová, predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
Informácie k materiálu Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany 2007-2013 k 1.1.2013 podala Ing.Hlaváčová z referátu stratégie MsÚ. Komisia vzhľadom na
skutočnosť, že PHSR je spracovaný v rozpore so zákonom č.539/2008 zaujala k materiálu rovnaké
stanovisko ako v predchádzajúcom roku.
K bodu 2 :
Ing.Škodná z referátu ŽP vysvetlila dôvod spracovania nového VZN t.j. výhrady Okresnej prokuratúry
k duplicite so zákonom a ustanovenia nad rámec zákona o ochrane prírody a krajiny. Po diskusii
navrhli členovia špecifikovať v texte výkon správy verejnej zelene.
V súvislosti so zábermi zelene na parkovanie navrhla komisia preveriť počet parkovacích miest, ktorý
je na sídliskách nutný v zmysle normy a porovnať ho so súčasným stavom. Navrhla tiež vyčísliť
potrebu nutnej plochy na parkoviská na jednotlivých sídliskách.
K bodu 3 :
Ing.Wernerová a Ing.Baranovič informovali o doručených návrhoch na udelenie Ceny primátora za
aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP. Navrhnutí boli : CVRV Piešťany za akciu „Dobrý chlieb. Čo
všetko je za tým?“, Jozef Prištic za separovanie odpadu, Milan Koščál za prínos v budovaní
ekologickej dopravy a spoluprácu s mestom pri revitalizácii Dubovej, CVRV Piešťany-Génová banka
za „Deň otvorených dverí“, Erich Kubica za 40 ročnú prácu pre ochranu prírody v oblasti ornitológie,
Iveta Jakubcová za aktívnu prácu so študentmi v oblasti ochrany ŽP.
Členovia z doručených návrhov vybrali tri nominácie na udelenie ceny : Iveta Jakubcová, Milan Koščál
a Erich Kubica. Na základe hlasovania bolo primátorovi mesta odporučené udeliť Cenu Primátora
Milanovi Koščálovi.
K bodu 4 :
Ing. Wernerová požiadala o informáciu k prebiehajúcemu procesu spracovania dokumentácie Mestský
park Piešťany na základe súťaže, ktorú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle
schváleného rozpočtu mesta na rok 2012 vyhlásilo Mesto Piešťany. Poukázala na finančnú náročnosť
projektu a na potrebu riešiť prioritne asanáciu a ošetrenie drevín, aby bola zaručená bezpečnosť
návštevníkov parku.
K bodu 5 .
Členovia komisie navrhli uskutočniť v TV Karpaty besedu na tému problematiky držania psov na
území mesta – povinnosti držiteľov, veterinárna starostlivosť, čistota a hygiena verejných
priestranstiev, kontrola dodržiavania povinností a situácia v útulku.
Uznesenia:
Číslo
6/2013

Bod
prg.
1

Znenie
KOŽP konštatuje, že PHSR mesta Piešťany na roky 20072013 nie je v súlade so zákonom č.539/2008 z.z. a odporúča
spracovateľom dalšie PHSR na roky 2014-2020 spracovať v
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zmysle
§
8
uvedeného
zákona.
Vyhodnotenie PHSR mesta Piešťany na roky 2007-2013 k
1.1.2013 vo forme ako bolo predložené na rokovanie nie je v
súlade s požiadavkami zákona a nakoľko nemá stanovený
systém monitorovania a nie sú stanovené merateľné
ukazovatele neumožňuje reálne hodnotenie za rok 2012.
KOŽP žiada vyhodnotenie PHSR mesta Piešťany na roky
2007-2013 spracovať tak, aby bolo jednoznačne viditeľné,
ktoré opatrenia pre jednotlivé aktivity boli splnené resp.
nesplnené v roku 2012 a vytvoriť systém monitorovania .

7/2013

2

8/2013

3

9/2013

3

10/2013

4

11/2013

5

KOŽP po prerokovaní odporúča VZN o zeleni schváliť
pripomienkou
:
- doplniť v čl.3 ods.2 za text Mestský úrad v Piešťanoch
slová " - referát životného prostredia"
KOŽP odporúča primátorovi mesta udeliť cenu za aktivity v
oblasti ochrany a tvorby životného prostredia Ing. Milanovi
Koščálovi za prínos pre mesto Piešťany pri budovaní
cyklistických trás okolo vodnej nádrže Sĺňava a potoka
Dubová, za zabezpečenie zvýšenia úrovne starostlivosti a
údržby i čistoty vodného toku Dubová a plnenie úloh pri
protipovodňovej ochrane mesta.
KOŽP odporúča na slávnostné odovzdávanie Ceny
primátora mesta pozvať aj ďalšie nominované osobnosti,
ktoré komisia vybrala z predložených návrhov do užšieho
výberu. Rovnaký postup odporúča i pri udeľovaní cien
ostatnými komisiami.
KOŽP odporúča pri prácach v mestskom parku venovať sa
prioritne sanácii drevín tak, aby bola zabezpečená
bezpečnosť pohybu návštevníkov parku.
KOŽP navrhuje uskutočnenie besedy v TV Karpaty na tému
psov a mačiek -čipovanie, čistota verejných priestranstiev,
kontrola dodržiavania povinností držiteľov psov, hygieny a
veterinárnej starostlivosti, situácia v útulku. Termín besedy :
marec 2013. Návrh účastníkov : zastupcovia KOŽP, MsÚ,
MsP, útulku a zástupcovia z Úradu verejného zdravotníctva
a veterinárov.

Zapísal: Ján Baranovič

V Piešťanoch dňa: 13.2.2013
Schválil: Ing. Eva Wernerová
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