Komisia MsZ Piešťany pre ochranu životného prostredia
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Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Bc., Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš
Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Kubo Vladimír
Tajomník komisie : Baranovič Ján Ing.
Program:
1. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2012
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č.18/2007 o odpadoch
3. Dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky
4. Beseda v TV Karpaty - povinnosti majiteľov psov
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Tajomník komisie informoval o spracovanom materiáli Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Piešťany za rok 2012. Členovia komisie sa zaujímali hlavne o problematiku
separovaného zberu, výberu poplatkov, predchádzanie vzniku nepovolených skládok a o osvetu
a zverejňovanie výsledkov nakladania s odpadmi. V súvislosti s problematikou odpadov diskutovali
členovia komisie o akcii „Jarné upratovanie mesta“, o mapovaní čiernych skládok žiakmi v rámci Dňa
Zeme a o pravidelnom znečistení okolia zimného štadióna po hokejových zápasoch.
K bodu 2 :
Tajomník komisie informoval o návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č.18/2007
o odpadoch. Zmeny sú vykonané v zmysle Metodického pokynu MŽP, ktorý bol vydaný na základe
novely zákona o odpadoch.
K bodu 3:
KOŽP prerokovala doručené žiadosti o dotáciu. Doručených bolo 5 žiadostí a celková požadovaná
suma bola 3058 eur. V rozpočte mesta je schválených 1 660 eur na dotácie v oblasti ekológie
a environmentalistiky. Žiadosť RC Slobody zvierat na zabezpečenie čipovania psov v útulku bola
posúdená tak, že nie je v súlade s cieľom podporovať aktivity na ochranu ŽP a komisia odporučila
hľadať na čipovanie zvierat iné zdroje. Ostatné projekty boli podporené čiastočne tak, že všetky
rozpočtované prostriedky boli vyčerpané.
K bodu 4 :
Členovia komisie sa informovali o podrobnostiach zabezpečenia diskusie v TV Karpaty na tému chovu
a držania psov. Navrhli konkrétny dátum 25. alebo 26. marec a okruh diskutijúcich.
K bodu 5 :
V bode rôzne sa členovia komisie venovali témam :
- Doriešenie poškodenia stromov na Kukučínovej ul. a pri hoteli Piešťany
- Obnova stromoradí na Kukučínovej ul. a Nám. SNP
- Mechanická ochrana stromov na Kukučínovej ul.
- Predstavenie projektu RNDr.Petra Szaba
- Príprava nového PHSR mesta
- Vybudovanie ihriska pri Lodenici na území Chráneného areálu Sĺňava
Uznesenia:
Číslo
12/2013

Bod
prg.
1

13/2013

1

14/2013

2

15/2013

3

Znenie
KOŽP materiál " Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Piešťany za rok 2012" berie na vedomie.
KOŽP odporúča informovať prostredníctvom regionálnych
médii o výsledkoch nakladania s odpadmi za rok 2012 s
dôrazom na separovanie odpadu a na zákaz a sankcie za
vytváranie čiernych skládok.
KOŽP po prerokovaní odporúča schváliť Návrh VZN,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č.18/2007 v
znení jeho zmien č.26/2008 a VZN č.9/2011.
KOŽP odporúča schváliť dotáciu pre ProPolis n.o. na
projekt "Upracme si svet" vo výške 260 eur.

Adresát
MSZ
MSÚ –
k.primátora,
RŽP
MSZ
primátor

Termín

Komisia MsZ Piešťany pre ochranu životného prostredia
Z Á P I S N I C A č. 3/2013
Dátum konania :11.03.2013

Strana 2 z 2
16/2013

3

17/2013

3

18/2013

3

19/2013

3

20/2013

4

21/2013

5

22/2013

5

23/2013

5

24/2013

5

25/2013

5

KOŽP odporúča schváliť dotáciu pre OZ pri SOŠ
záhradníckej na projekt "Stromy naši priatelia" vo výške 400
eur.
KOŽP odporúča schváliť dotáciu pre KV SZ záhradkárov na
akciu "Záhradkárska výstava Piešťany 2013" vo výške 100
eur.
KOŽP odporúča schváliť dotáciu pre OZ Kvas na projekt
"Zrnko pre deti a verejnosť VI" vo výške 900 eur.
KOŽP neodporúča schváliť dotáciu pre RC Sloboda zvierat
na projekt "Čipovanie zvierat umiestnených v útulku".
KOŽP navrhuje termín besedy v TV Karpaty na tému
"problematika chovu psov" 25. alebo 26. marec. Navrhuje
pozvať p.Wernerovú - komisia OŽP, P.Balekovú - RC
Sloboda zvierat, p.Mihálika - náčelníka MsP, a zástupcov
referátu ŽP a veterinárov.
KOŽP navrhuje v budúcom roku 2014 vo výzve na
predkladanie dotácií uverejniť aj témy a oblasti ŽP, ktoré
mesto potrebuje prioritne riešiť a podporiť.
KOŽP navrhuje v rámci Dňa Zeme osloviť základné školy a
v rámci osvety a ochrany prírody spracovať mapovanie
nepovolených skládok odpadu v k.ú. Piešťany.
KOŽP navrhuje v rámci udržiavania čistoty vyzvať
hokejový klub alebo jeho fanklub, za účelom zabezpečenia
čistoty okolia zimného štadióna po ukončení zápasov.
KOŽP navrhuje písomne vyžiadať stanovisko od PZ SR a
ObÚŽP k šetreniu poškodenia stromov na Kukučínovej ul. a
pri hoteli Piešťany. V súvislosti s poškodením stromov
KOŽP navrhuje vyžiadať si aj vyjadrenie vlastníkov
priľahlých nehnuteľností.
KOŽP odporúča v rámci obnovy uličných stromoradí
dokončiť ul.Kukučínovú a nám.SNP. V rámci ochrany
stromov doplniť na ul.Kukučínová aj mechanické zábrany.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 13.3.2013
Schválil: Ing.Eva Wernerová
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