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Dátum konania :19.11.2013

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Mgr., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján
RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Hostia: Andrej Cimbalík Ing., Radomila Škodá Ing.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Návrhy letničkových záhonov - Ing.Cimbalík (SMP)
2. Výruby drevín na verejných priestranstvách 1.7.-30.9.2013
3. Rôzne
4. Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing. A.Cimbalík informoval o príprave výsadieb letničkových záhonov na území mesta a predložil
návrh rastlinného materiálu podľa jednotlivých záhonov. Členovia komisie diskutovali
o opodstatnenosti niektorých záhonov a vzhľadom na finančnú i časovú náročnosť pri ich údržbe
odporučili prehodnotiť realizáciu niektorých záhonov v zmysle redukcie nákladných letničkových
záhonov (bizón, milenci. Rumunský pamätník), vyskúšať nové kombinácie rastlín, niektoré nahradiť
trvalkovými záhonmi a nezakladať nové záhony. V parku odporúča komisia akceptovať návrhy
z novej PD. V budúcom roku je následne potrebné situáciu vyhodnotiť a navrhnúť riešenia do
budúcnosti.
K bodu 2 :
Ing. Škodná spracovala a predložila v rámci plnenia uznesenia MsZ prehľad výrubov drevín na
verejných priestranstvách od 1.7 – 30.9.2013.
K bodu 3 :
- p. Jezerská predložila požiadavku občanov na osadenie smetného koša na sídl. A.Trajan –
požiadavka bude odpstúpená na SMP –p.Fialovi
- p. Tremboš sa informoval o možnosti prdĺženia vývozu bioodpadu z rod.domov - na základe
informácie z RŽP bude jeden vývoz v druhej polovici novembra pridaný
- p. Kubo požiadal riešiť situáciu s likvidáciou bioodpadu zo záhradok pri obytných domoch na
Kukoreliho ul.. Občania ho dávajú do nádob na netriedený odpad, koše sú preplnené
a následna sa netriedený odpad ukladá do nádob na separovaný zber – situáciou sa bude
zaoberať RŽP.
K bodu č. 4 :
K návrhu rozpočtu mesta boli v diskusii členov komisie vyslovené nasledovné podnety na diskusiu :
- možnosť riešenia zlého stavu chodníka a stromov (aj poškodzovanie náhrobných kameňov)
v aleji na Žilinskom cintoríne
- aké ladničky na bioodpad sa budú kupovať
- aké aktivity sa budú realizovať na Lide
- ako bude zabezpečený nárast príjmovej časti rozpočtu
V diskusii počas spojeného rokovania s ďalšími komisiami odzneli ďalej otázky vo veci :
- možnosti zabezpečovania propagačných materiálov mesta - cykloturistika, zaujímavosti
Piešťan a okolia,..
- nákup polievacieho vozidla
- realizácie parkovania vo vnútrobloku Royova – Kukučínová
Po diskusii k rozpočtu bolo navrhnuté uznesenie komisie k návrhu rozpočtu mesta.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
49/2013
1

Znenie
KOŽP odporúča p.o. SMP vzhľadom na náročnosť údržby

Adresát
SMP

Termín
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50/2013

2

51/2013

3

52/2013

4

Dátum konania :19.11.2013
letničkových záhonov (časovú i finančnú) prehodnotiť
realizáciu niektorých letničkových záhonov na území mesta
t.j. uvažovať s ich výmenou za trvalkové záhony alebo ich
zrušiť. Čo sa týka druhového zloženia odporúča komisia
vyskúšať niektoré z nových navrhovaných kombinácií a o
rok situáciu vyhodnotiť a predložiť riešenie záhonov na
ďalšie obdobie. V mestskom parku akceptovať riešenia z
PD, ktorá sa spracováva. Zakladanie nových letničkových
záhonov miesto trávnikov v súčasnom období komisia
neodporúča.
KOŽP berie na vedomie prehľad o výruboch drevín na
verejných priestranstvách od 1.7 do 30.9.2013.
KOŽP odporúča riešiť stav s likvidáciou bioodpadu zo
záhrad pri bytových domoch na Kukoreliho ulici.
KOŽP odporúča rozpočet schváliť s nasledovnými
pripomienkami
:
- riešiť stav spôsobený stromami v aleji na Žilinskom
cintoríne, ktorý je možné označiť za havarijný v rámci
rozpočtu SMP (úspora redukciou záhonov a pod.)
- vynechať z rozpočtu mesta položku PD - rozšírenie
parkovacích plôch Royova Kukučínova z dôvodu, že tento
zámer nie je v súlade s koncepčnými materiálmi mesta
(generel zelene, generel dopravy, územný systém
ekologickej stability, VZN mesta o zeleni)
- zaradiť do programového rozpočtu mesta na rok 2014
nákup zavlažovacieho vozidla (cisterna) pre SMP v sume
200 000 €

MSZ, RŽP
RŽP
MSZ, SMP,
RF

POZN.:
Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 20.11.2013
Schválil: Ing. Eva Wernerová

Rozdeľovník: členovie komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ROZ, RF, SMP

