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Dátum konania :01.10.2012

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing.,
Šmída Ján RNDr., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Tremboš Peter RNDr.PhD.
Tajomník: Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Podnety pre prácu MsR,MsZ a MsÚ
2. Informácia z činnosti RŽP
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Eva Wernerová – predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
Ing.Wernerová informovala o ohlasoch poslancov MsZ na výzvu KOŽP o riešení problémov v doprave
na území mesta, ktoré odzneli na rokovaní MsZ 27.9.2012.
K bodu 2 :
Ing.Baranovič informoval o aktuálnych témach, ktoré rieši RŽP – Súťaž Mestský park, Sadové úpravy
na parkovisku Žilinský cintorín, deratizácia verejných priestranstiev, návrh výsadieb za odmenu
v súťaži organizovanú firmou Orange, čistenie kanála v k.ú. Kocurice od náletov, zmena výšky
správnych poplatkov, vývoz nábytku od obyvateľov zo sídlisk a návrh rozpočtu 2013 za RŽP.
Členovia komisie požiadali o zaslanie návrhu rozpočtu RŽP a o zaslanie návrhu rozpočtu investičných
akcií.
K bodu 3 :
- Členovia komisie diskutovali o neúnosnom stave s dopravou na starom trhovisku v cente
a neustálom porušovaní dopravných predpisov. Stojace autá bránia v zabezpečovaní údržby
zelene a obmedzujú vozidlá komunálnej techniky pri vývoze odpadu.
- Členovia komisie poukázali na nedostatky v údržbe zelene na verejných priestranstvách pred
železničnou stanicou a na kruhových objazdoch.
K ďalšiemu rokovaniu členovia komisie požiadali informovať o riešení problému s kanalizáciou na
ul.Pod Párovcami.
Uznesenia:
Číslo
44/2012

Bod
prg.
3

45/2012

3

Znenie

Adresát

KOŽP navrhuje vyzvať PZ a MsP ku kontrole dodržiavania
dopravných predpisov - zákaz vjazdu z Nálepkovej ul. k
starému trhovisku, pretože opakovane bola znemožnená
parkujúcimi autami možnosť údržby zelene a vývozu
odpadu.
KOŽP navrhuje vyzvať vlastníkov pozemkov pred žel.
stanicou a vlastníka - správcu pozemku na kruhovom
objazde pri Krajinskom moste k zabezpečovaniu pravidelnej
údrže zelene.

Zapísal:Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 15.10.2012
Schválil: Ing. Eva Wernerová

MSÚ - RÚS

MsÚ - RŽP

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

Termín

