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Dátum konania :06.02.2012

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Bc., Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš
Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Kubo Vladimír
Hostia: Hlaváčová Jana Ing, Fiala Michal
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Vyhodnotenie PHSR
2. Cena primátora mesta
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing. Hlaváčová informovala o spracovaní materiálu Vyhodnotenie PHSR mesta Piešťany na roky 20072013 k 1.1.2012. V diskusii k materiálu bolo poukázané na skutočnosť, ţe PHSR nie je spracované
v súlade s § 8 zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, nie je stanovený systém
monitorovania a hodnotenia plnenia programu a nie sú stanovené merateľné ukazovatele, ktoré by
umoţnili porovnávanie plnenia v jednotlivých rokoch a tieţ reálne hodnotiť plnenie opatrení
v jednotlivých aktivitách. Členovia komisie sa zhodli v názore, ţe vyhodnotenie PHSR je potrebné
spracovať tak, aby bolo jasne viditeľné, ktoré opatrenia sa v roku 2011 splnili a ktoré ostavájú
nesplnené. Rovnako je potrebné postupovať i v rokoch 2012 a 2013. Pri spracovávani PHSR na roky
2014-2020 postupovať v zmysle platnej legislatívy a stanoviť systém hodnotenia a merateľné
ukazovatele, aby mohlo byť hodnotenie jednoznačnejšie a reálne porovnateľné.
K bodu 2 :
Komisii boli doručené dva návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
ochrany a tvorby ţivotného prostredia:
- Ing. Marta Rybová – pedagogička SOŠ záhradníckej, ktorá sa angaţuje pri organizácii
národnej súťaţe vo viazaní a aranţovaní kvetín Victoria regia uţ od jej zrodu.
- Adriana Gálová – aktivistka Greenpeace vyhlásená za dobrovoľníčku roka na Slovensku
Členovia komisie odporučili primátorovi udeliť cenu Ing.Marte Rybovej.
K bodu 3 :
- Zasadnutia komisie sa ako hosť zúčastnil p.Michal Fiala – organizátor akcie „Jarné
upratovanie brehov Sĺňavy.“ Po diskusii s ním o potrebách zabezpečenia akcie pre rok 2012
členovia komisie odporučili MsÚ prevziať na seba niektoré organizačné úlohy pokiaľ sa týka
účasti a koordinácie jednotlivých škôl a tieţ zabezpečenia občerstvenia ( chlieb, čaj) pre
ţiakov zúčastnených škôl.
- Ing.Wernerová v súvislaosti s organizovaním Victorie Regie v roku 2012 poukázala na
skutočnosť, ţe ide o akciu, ktorá vlastne ukončuje letnú sezónu v Piešťanoch a na jej
organizácii bude potrebné sa zo strany mesta poddielať aj finančne , najmä v oblasti jej
propagácie a odmien súťaţiacim. V tomto smere bola komisiou odporučená spolupráca so
SPŠZ.
- Ing.Wernerová informovala o projekte vytvorenia Botanickej záhrady. Prevádzkovateľom by
mohla byť napr. nadácia vytvorená a financovaná mestom a VÚC, ktorá by sa mohla uchádzať
o rôzne granty na túto činnosť.
Uznesenia:
Číslo
8/2012

Bod
prg.
1

Znenie
KOŢP konštatuje, ţe 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 zmysle § 8 uvedeného zákona.
Vyhodnotenie PHSR mesta Piešťany na roky 2007-2013
k 1.1.2012 vo forme akobolo predloţené na rokovanie nie je
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3
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Dátum konania :06.02.2012
v súlade s poţiadavkami zákona a nakoľko nemá stanovený
systém monitorovania a nie sú stanovené merateľné
ukazovatele neumoţňuje reálne hodnotenie za rok 2011.
KOŢP ţiada 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 2011 a vytvoriť systém monitorovania .
KOŢP navrhuje primátorovi mesta udeliť Cenu primátora
mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby
ţivotného prostredia Ing. Marte Rybovej – pedagogičke
SOŠ záhradníckej, ktorá sa angaţuje pri organizácii
národnej súťaţe vo viazaní a aranţovaní kvetín Victoria
regia uţ od jej zrodu.
KOŢP odporúča MsÚ prevziať na seba organizačné
zabezpečenie akcie „Jarné upratovanie brehov Sĺňavy“
v oblasti zabezpečenia a kordinácie škôl na akcii a tieţ
zabezpečenie občerstvenia pre ţiakov škôl.
KOŢP odporúča MsÚ podielať sa na akcii Victoria Regia,
ktorá je vlastne ukončením letnej sezóny v Piešťanoch aj
finančne a to zabezpečením propagácie a odmiem pre
súťaţiacich. Finančné prostriedky navrhuje komisia vyčleniť
z rozpočtu na otvorenie letnej kúpeľnej sezóny.
KOŢP odporúča primátorovi mesta a MsÚ zaoberať sa
projektom Botanickej záhrady pri SOŠ záhradníckej
a vyvolať rokovanie s VÚC vo veci prenájmu a formy jej
zaloţenia a prevádzkovania.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 7.2.2012
Schválil: Ing. Eva Wernerova
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