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Dátum konania :09.09.2013

Prítomní: Jezerská Janka Mgr., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter
RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr.
Hostia: Škodná Radomila,Ing.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.
Program:
1. Návrh rozpočtu referátu ŽP
2. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Wernerová
K bodu 1 :
Ing.Baranovič informoval o predloženom návrhu rozpočtu za referát ŽP. V diskusii členovia komisie
navrhli doplniť návrh rozpočtu o realizáciu parkovísk na ul. E.F.Scherera, realizáciu stanovišťa na
parkovanie bicyklov pri železničnej stanici, rekonštrukciu chodníka vrátane zelene na Žilinskom
cintoríne, spracovanie koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v meste Piešťany, realizáciu
revitalizovanej časti potoka Dubová - usek pri ul.D.Tatarku.
K bodu 2 :
Ing.Škodná informovala o spracovaných dokumentáciach Mestský park a Revitalizácia potoka Dubová
–úsek pri ul.D.Tatarku. Pripomienky sa týkali hlavne zavlažovania trávnikov a možností realizácie
spracovaných projektov. P.Kubo upozornil, že potok Dubová je v lokalite pri Hodžovej ul. križovaný
plynovým potrubím, čo by mohlo spôsobiť problém pri úpravách toku, navrhol preveriť túto
skutočnosť v PD.
Členovia komisie navrhli zaoberať sa na najbližšom rokovaní cyklistickou dopravou, k čomu žiadajú
predložiť existujúce podklady – štúdie, projekty a pod.
Inf.Stručková pozvala všetkých prítomných na súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia,
ktorá sa uskutoční18.-22.9.2013
Uznesenia:
Číslo
38/2013

Bod
prg.
1

39/2013

2

40/2013

2

41/2013

2

Znenie
KOŽP navrhuje do rozpočtu mesta na rok 2014 zaradiť :
- realizáciu parkovísk na ul. E.F.Scherera,
-realizáciu stanovišťa na parkovanie bicyklov pri železničnej
stanici,
- rekonštrukciu chodníka vrátane zelene na Žilinskom
cintoríne,
- spracovanie koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v
meste Piešťany,
- revitalizácia potoku Dubová - usek pri ul.D.Tatarku
KOŽP navrhuje v PD Mestký park doplniť zavlažovací
systém na trávnaté plochy v cventrálnej a vstupnej časti
parku – v okolí múzea, kina a na ďalšie intenzívne
využívané trávnaté plochy
KOŽP navrhuje vstúpiť do rokovania s SVP vo veci
realizácie revitalizácie potoka Dubová v úseku ulice
D.Tatarku a zaradiť túto akciu do rozpočtu mesta na rok
2014
KOŽP žiada upozorniť Slobodu zvierat na zvýšený výskyt
mačiek na ul.A.Dubčeka a zabezpečiť ich odchyt v zmysle
zmluvy, súčasne informovať obyvateľov predmetných
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42/2013

2

Dátum konania :09.09.2013
vchodov o porušovaní VZN znečisťovaním verejných
priestorov pri ich kŕmení. Zároveň žiada každoročne
predložiť informáciu o stave a pohybe zvierat a zvlášť
mačiek, o čipovaní zvierat v útulku.
KOŽP navrhuje vyznačenie cyklotrasy resp. jej
zapracovanie do projektov na ul. Hviezdoslavova,
Sládkovičova a Holého.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 13.9.2013
Schválil: Ing. Eva Wernerová

MsÚ - RÚS

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref. Org.zab., RÚS,
RŽP, RF

