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Dátum konania :06.03.2012

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská JankaBc., Stručková Eva Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD.,
Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Kubo Vladimír, Šmída Ján RNDr.
Hostia: Vitková Jana Ing.arch.
Tajomník : Ján Baranovič, Ing.
Program:
1. Informácia o stave obstarávania aktualizácie - zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany Ing.arch. Jana Vitková
2. Dotácie v oblasti ekológia a environmentalistiky
3. Vyhodnotenie nakladania s odpadmi v meste Piešťany za rok 2011
4. Projekt "Európskej únii záleţí na tom ako ţijeme"- informácia
5. Jarné upratovanie brehov Váhu a Sĺňavy v k.ú.Piešťany
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.arch.Vitková informovala prítomných o procese obstarávania spracovateľa zmien a doplnkov
územného plánu mesta. Informovala tieţ o rozhodnutí ObÚŢP o povinnosti vypracovať Správu
o hodnotení v zmysle zákona o posudzovani vplypv na ţivotné prostredie, pretoţe spracovanie
dokumentácie územného plánu sa posudzuje v zmysle uvedeného zákona ako strategický dokument.
Na základe stanoviska KÚ ŢP v Trnave je potrbné podrobne vyhodnotiťnávrh zmien v lokalitách
Váţsky ostrov, Malá vrbina a Sihoť.
K bodu 2 :
V zmysle VZNč.9/2009, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom, prerokovala Komisia pre ochranu ţivotného prostredia
doručené ţiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti ekológia a environmentalistika. V rozpočte mesta
Piešťany bolo pre dotácie v tejto oblasti schválených 1 660,- eur. Doručené boli ţiadosti v celkovej
sume 3 950,- eur.
Zo siedmich doručených ţiadostí len jedna ţiadosť prekročila sumu 1 000,- eur a splnila podmienku
prerokovania a schválenia v mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany.
Prehľad doručených ţiadostí s poţadovanou výškou dotácie a odporučením komisie :
- OZ Kvas na projekt "Zrnko pre deti a verejnosť V" -ţiadosť na 1 380 eur
- Rodič.zdruţenie pri MŠ Staničná na úpravu areálu škôlky Zavretý kút -ţiadosť na 200 eur
- KV SZZ na projekt "Záhradkárska výstava Piešťany 2012"-ţiadosť na 170 eur
- RC Sloboda zvierat na projekt "Oprava oplotení v areáli a domurovanie stien kotercov"ţiadosť na 700eur
- OZ Hrad Tematím na projekt „Ochrana a starostlivosť o hrad Tematín a jeho okolie“ –ţiadosť
na 1 000 eur
- OZ Materské centrum Úsmev na projekt "Zeleň v priestoroch detského ihriska" – ţiadosť na
200 eur
- Spojená škola Valova na projekt "Zelená škola" – ţiadosť na 300eur
Ţiadateľom OZ Materské centrum Úsmev a Spojená škola Valova, ktorých projekty sa týkali
výsadby zelene, bolo odporučené najprv konkretizovať návrh výsadieb, odsúhlasiť si ho s MsÚ
a následne im dodať materiál z mestského záhradníctva.
Ţiadosť OZ Hrad Tematín nebola odporučená na schváleniez dôvodu, ţe je zameraná na územie
mimo mesto a okres Piešťany a ţiadateľ ani nemá sídlo resp. nevykonáva činnosť na území mesta
Piešťany, obnova muriva kultúrnej a historickej pamiatky naviac spadá pod rezort kultúry.
K bodu 3 :
Ing. Baranovič informoval o vyhodnotení nakladania s odpadmi v meste Piešťany za rok 2011.
K bodu 4 :
Ing.Baranovič informoval o pripravovanej akcii „Európskej únii záleţí na tom ako sa ţije ľuďom
v Piešťanoch“, ktorá sa plánuje uskutočniť 28.3.2012.
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K bodu 5 :
Ing. Baranovič informoval o príprave akcie „Jarné upratovanie brehov Váhu a Sĺňavy“, ktoré sa
v spolupráci so školami uskutoční od 13. do 16. marca.
K bodu 6 :
Členovia komisie navrhli okruhy otázok pre besedu v TV Karpaty na tému „psíčkari“.
Zámerom je informovať o povinnostiach platiť daň za psa, spôsobe vykonávania kontroly platenia
dane , o povinnostiach zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev zo strany majieľov psov ,
o spôsobe kontoly plnenia povinností drţiteľov psov zo strany MsP, o frekvencii vývozu košov na
psie exkrementy a dopĺňaní sáčkov do týchto košov. Komisia odporúča spracovať aj grafické
výstupy o počtoch platiteľov resp. počtoch evidovaných psov.
Uznesenia:
Číslo
13/2012

Bod
prg.
1

14/2012

2

15/2012

2

16/2012

2

17/2012

2

18/2012

2

19/2012

2

20/2012

2

21/2012

3

Znenie

Adresát

KOŢP informáciu o obstarávaní zmien a doplnkov
Územného plánu mesta berie na vedomie.
KOŢP odporúča schváliť dotáciu pre OZ Kvas na projekt
"Zrnko pre deti a verejnosť V" vo výške 900 eur.
KOŢP odporúča schváliť dotáciu pre RZ MŠ Staničná na
úpravu areálu škôlky vo výške 190 eur.
KOŢP odporúča schváliť dotáciu pre KV SZZ na projekt
"Záhradkárska výstava Piešťany 2012" vo výške 170 eur.
KOŢP odporúča schváliť dotáciu pre RC Sloboda zvierat na
projekt "Oprava oplotení v areáli a domurovanie stien
kotercov" vo výške 400,- eur.
KOŢP neodporúča schváliť dotáciu pre OZ Hrad Tematím
na projekt Ochrana a starostlivosť o hrad Tematín a jeho
okolie.
KOŢP neodporúča schváliť dotáciu pre OZ Materské
centrum Úsmev na projekt "Zeleň v priestoroch detského
ihriska". Komisia odporúča OZ predloţiť na MsÚ-RŢP na
odsúhlasenie konkrétny návrh výsadby zelene a materiál na
výsadbu dodať z Mestského záhradníctva.
KOŢP neodporúča schváliť dotáciu pre Spojenú školu na
projekt "Zelená škola". Komisia odporúča ţiadateľovi
predloţiť na MsÚ-RŢP na odsúhlasenie konkrétny návrh
výsadby zelene a materiál na výsadbu dodať z Mestského
záhradníctva.
KOŢP materiál "Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Piešťany v roku 2011" berie na vedomie

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