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Dátum konania :06.06.2012

Prítomní: Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Likvidácia stromov mechanickým a chemickým poškodením
2. Kompostáreň - informácia
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Členovia komisie sa zaoberali problematikou poškodených stromov pred prevádzkou hotela Piešťany
na ul. Scherera. Stromy – 12 smrekovcov, boli navŕtané a napustené chemikáliou. Dnes sú z väčšej
časti odumreté. Autor fotografií plánuje podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V diskusii
členovia komisie vyjadrili názor, že MsP a MsÚ musia podobné prípady dôsledne zdokumentovať
(vyčísliť spoločenskú hodnotu, preveriť kamerový systém hotela resp. banky, ktorá tam má bankomat,
vypočuť vlastníka objektu) a postúpiť na riešenie v zmysle zákona štátnej polícii alebo ObÚŽP.
V súvislosti s opakujúcimi sa prípadmi mechanického poškodenia drevín je potrebné otvoriť otázku
výrubov drevín a náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Členovia komisie navrhli posúdiť aktuálne
znenie VZN o zeleni a zaoberať sa návrhmi zjednodušenia procesu týkajúceho sa náhradných
výsadieb, aby občania nehľadali cestu likvidácie stromov ich poškodzovaním.
K bodu 2 :
Tajomník komisie informoval o skutočnosti, že Mesto Piešťany nebolo ako žiadateľ o nenávratný
finančný príspevok na výstavbu kompostárne úspešné. Nakoľko nie je predpoklad, že na takúto aktivitu
bude opätovne vypísaná výzva na predkladanie žiadostí začal sa mestský úrad zaoberať možnosťami
likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho na území mesta. V súčasnosti boli oslovení
potencionálni partneri a po ich vyjadreniach budú aktuálne možnosti vyhodnotené a navrhnuté možné
riešenia likvidácie bioodpadu.
K bodu 3 :
Ing.Wernerová informovala o problematike nepriechodnosti chodníka na Obchodnej ul., ktorá bola
riešená aj na rokovaní MsZ. Bc.Jezerská následne oznámila, že SMP zabezpečili vyčistenie od
presahujúcich konárov a nenesených nečistôt.
Uznesenia:
Číslo
31/2012

Bod
prg.
1

32/2012

1

Znenie

Adresát

KOŽP žiada dôsledné riešenie prípadov poškodzovania
stromov na území mesta Piešťany zo strany kompetentných
inštitúcii - MsÚ, MsP a ObÚŽP.
KOŽP žiada posúdiť aktuálne znenie VZN o zeleni (časti
výruby drevín a náhradné výsadby) a predložiť návrh riešení
zrozumiteľný a prístupný pre občanov.

MsÚ- RŽP
MsP
MsÚ-RŽP

POZN.:
Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 11.6.2012
Schválil: Ing. Eva Wernerová

Rozdeľovník: členovia komisie, promátor,
viceprimátor, prednostka, RŽP, MsP,
ref.org.zab.

Termín

