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Dátum konania :19.11.2012

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Tremboš Peter RNDr.PhD.,
Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Šmída Ján RNDr.
Ospravedlnení: Stručková Eva Ing.
Hostia: Bartošová Denisa RNDr., Duračková Lucia Ing.
Tajomník komisie : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012
2. Návrh VZN o podmienkach držania psov
3. Presvetľovanie zelene v starších sídliskách
4. Návrh na spoluprácu - RNDr.Sabo
5. Plnenie doporučení KOŽP
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Eva Wernerová – predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
RNDr. Bartošová-prednostka MsÚ a Ing. Ďuračková – vedúca ekonomického odboru informovali
členov komisie o procese zostavovania návrhu rozpočtu na rok 2013. Diskusia prebehla hlavne
k programu 9 - životné prostredie, ale otázky členov komisie smerovali aj k zostavovaniu príjmovej
časti rozpočtu a rozpočtu SMP. Členovia komisie sa zhodli na akútnej potrebe zakúpenia vozidla polievacej cisterny na zalievanie výsadieb drevín, kríkov a záhonov s využitím tiež na polievanie ulíc
v letných horúčavách a v zimných mesiacoch ako sypač a odhŕňač snehu.
K bodu 2 :
V diskusii k návrhu VZN o podmienkach držania psov, ktoré sa prepracováva na základe podnetu
prokurátora sa členovia komisie zhodli na zmene textu § 5 ods.3, ktorý pojednáva o zákazoch vstupu so
psom.
K bodu 3 :
Predsedkyni komisie bol doručený list od občanov z Vážskej ul, ktorí žiadali riešiť presvetlenie
porastov stromov v okolí bytových domov. Stromy vysadené v blízkosti domov vytvárajú celodenný
tieň, chlad a v bytoch je nutné svietiť počas celého dňa, čím sú porušované hygienické normy.
Členovia komisie očakávajú od MSÚ a SMP návrh riešenia tohto problému pri údržbe drevín na
sídliskách a pri spracovaní postupnej rekonštrukcie zelene v sídliskách.
K bodu 4 :
Ing.Wernerová informovala o návrhu RNDr.Petra Saba o spolupráci na rozpracovanom projekte
týkajúceho sa mesta Piešťany – mapovanie najvýznamnejších biotopov, merania bilancie žiarenia,
hodnotenie ekologickej stopy atd. . Na základe diskusie bolo dohodnuté, že Ing.Wernerová navrhne
p.Sabovi stretnutie s členmi komisie za účelom prezentácie výsledkov jeho doterajších prác na projekte
a prezentácie pokračovania výskumu v meste Piešťany.
K bodu 5 :
Prehľad plnení odporučení komisie za rok 2012 členovia komisie žiadajú doplniť a predložiť
opakovane na prerokovanie do mesiaca január 2013.
Uznesenia:
Číslo
52/2012

Bod
prg.
1

53/2012

2

Znenie
KOŽP odporúča návrh programového rozpočetu mesta na
rok 2013 schváliť s nasledovnou propomienkou :
Vzhľadom na nutnosť zakúpenia vozidla na polievanie
výsadieb stromov, kríkov a záhonov navrhuje KOŽP odložiť
búranie ZŠ na sídl.A.Trajan a finančné prostiedky určené na
búranie použiť na nákup vozidla s nosičom cisterny na
využitie v letných mesiacoch na polievanie zelene i ulíc a s
nosičom sypača a radlice s využitím v zimnom období na
zimnú údržbu komunikácii v meste.
KOŽP návrh VZN o podmienkach držania psov odporúča

Adresát
MSR
MSZ
MSÚ – r.fin.

MSR

Termín
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54/2012

3

55/2012

4

56/2012

5

Dátum konania :19.11.2012
schváliť
s
nasledovnou
pripomienkou
:
Upraviť znenie § 5 ods. nasledovne - Zakazuje sa vstup so
psom do priestorov slúžiacich verejnosti - detské ihriská,
pieskoviská bez výnimky, úradné budovy, školské
zariadenia a do iných priestorov označených "Zákaz vstupu
so psom",
okrem vodiacich psov v zmysle platných
predpisov
KOŽP navrhujú predložiť na rokovanie komisie návrh
riešenia údržby drevín na sídliskách a PD rekonštrukcie
zelene na sídlisku Prednádražie v stave rozpracovanosti.
KOŽP navrhla stretnutie členov komisie s RNDr.Petrom
Sabom za účelom oboznámenia sa s doterajšími výsledkami
prác a prezentáciu navrhovaného projektu v oblasti
mapovania biotopov, merania bilancie žiarenia, hodnitenia
ekologickej stopy a možnosti využtia pre mesto Piešťany
podľa vzájomnej dohody na termíne.
KOŽP navruje doplniť predložený prehľad plnenia
odporučení komisie v roku 2012 a predložiť ho na ďalšie
rokovanie.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 21.11.2012
Schválil: Ing. Eva Wernerová

MSZ
MSÚ – r.ŽP

SMP
MSÚ - r.ŽP
Ing.Wernerov
á
RNDr.Sabo

tajomník
komisie

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref.org.zab.,
ref.financií, ref.ŽP, SMP

