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Dátum konania :24.01.2011

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka, Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján
RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Hostia: Miština Timotej Ing. CSc., Bartošová Denisa RNDr.
Tajomník : Baranovič Ján,Ing.
Program:
1. Štatút komisií MsZ
2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2011
3. Vyhodnotrnie nakladania s komunálnym odpadom za rok 2010
4. Cena primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorny ŢP
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla jej predsadkyňa Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Viceprimátor Ing. Timotej Miština, CSc. informoval prítomných o predloţenom materiáli „Štatút
komisií MsZ“. Po diskusii k úloham komisie pre ochranu ŢP bol prijatý návrh na doplnenie tak, aby
medzi úlohy komisie bola doplnená aj moţnosť vyjadrovať sa k návrhom územného plánu a jeho
zmenám a k iným strategickým a rozvojovým materiálom.
K bodu 2 :
Prednostka MsÚ RNDr.Denisa Bartošová informovala o materiáli „Návrh programového rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013“ a odpovedala na otázky členov komisie.
Komisia navrhla vyčleniť v rozpočte na rok 2011 prostriedky na obstaranie kovových ochranných
zábran k vysadeným stromom v uliciach mesta, ako ochranu pred poškodením parkujúcimi autami.
Členovia komisie poţiadali o vyhodnotenie merateľných ukazovateľov rozpočtu – plocha zelene na
občana.
K bodu 3 :
Ing.Ján Baranovič informoval o materiáli Vyhodnotrnie nakladania s komunálnym odpadom za rok
2010. V diskusii boli k problematike odpadov odporučené nasledovné návrhy :
- formou pozitívnej motivácie vplývať na občanov, aby triedili odpad vo väčšej miere
- pristúpiť čo najskôr k čipovaniu zberných nádob za účelom konkrétnej evidencie vývozov
- spracovať finančný rozbor rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na jar a jeseň
- dôsledne – i právnou cestou - vymáhať poplatky od neplatičov poplatku za odpad
- zverejniť na www stránke neplatičov – právnické osoby
- vo VZN o poplatku dať moţnosť zníţenia poplatku tým čo ho uhradia celý v stanovenom termíne
- v rámci osvety poukázať na problémy a nedostatky v triedení odpadu občanmi a poukázať na
skutočnosť, ţe ak sa situácia nezlepší bude nutné zvýšiť poplatok
K bodu 4 :
Ing.Wernerová informovala o termíne predkladania návrhov na Cenu primátora za aktivity v oblasti
ochrany a tvorny ŢP a vyzvala členov komisie na predkladanie návrhov do 31.1.2011.
Uznesenia:
Číslo
01/2011

Bod
prg.
1

02/2011

2

Znenie
Komisia pre ochranu ŢP navrhuje doplniť Štatút komisií
MsZ mesta Piešťany v § 8, bod 2, písm. e) nasledovne :
- v prvej odráţke za slová ochranu prírody a krajiny vloţiť
text " k návrhom územného plánu a jeho zmenám, k
zabezprčovaným
územnoplánovacím
podkladom
a
dokumentom a iným strategickým a rozvojovým
materiálom,". KOŢP pedloţený Štatút komisií MsZ
doplnený o vyššie uvedenú pripomienku odporúča schváliť.
Komisia pre ochranu ŢP navrhuje predloţený Návrh
programového rozpočtu mesta Piešťanyna rok 2011 a
výhľad na roky 2012 a 2013 doplniť v programe 9 - ţivotné
prostredie, v časti verejná zeleň o poloţku "ochrana verejnej
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03/2010

3

07/2011

3

Dátum konania :24.01.2011
zelene" s tým, ţe výška potrebných finančných prostriedkov
na ochranné zábrany k novým výsadbám v uliciach mesta
bude doplnená pri zmene rozpočtu mesta. KOŢP Návrh
programového rozpočtu mesta Piešťanyna rok 2011 a
výhľad na roky 2012 a 2013 po doplnení vyššie uvedenej
pripomienky odporúča schváliť.
Komisia pre ochranu ŢP berie na vedomie Vyhodnotenie
nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany.
Komisia pre ochranu ŢP navrhuje MsÚ, aby zverejnil na
www mesta zoznam firiem a podnikateľov, ktorí neplatia
poplatky za komunálny odpad.

Zapísal: Ing.Ján Baranovič

V Piešťanoch dňa: 26.1.2011
Schválil: Ing.Eva Wernerová
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