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Dátum konania :05.04.2011

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka, Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Tremboš Peter
RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Šmída Ján RNDr.
Hostia: Pobjecká Eva Ing., Vitková Jana Ing.arch.
Tajomník : Ján Baranovič
Program:
1. Dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky
2. Nezastaviteľné plochy
3. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Eva Wernerová. Prítomných informovala, ţe v prvej časti
rokovania sa prerokuje problematika Dotácii v oblasti environmentalistiky a podnety členov komisie
a následne bude s členmi komisie pre rozvoj mesta spoločné rokovanie
o problematike
nezastaviteľných plôch.
K bodu 1 :
V oblasti ekológia a environmentalistika bolo na Msú doručených 5 ţiadostí v celkovej sume 3 875
eur. Komisia v zmysle schváleného rozpočtu mesta môţe navrhnúť prerozdeliť 1 660 eur. Ing.
Baranovič informoval o jednotlivých ţiadostiach :
OZ pri SOŠZ – ţiada 995 eur na projekt „učíme sa v prírode o prírode“
RC Sloboda zvierat – ţiada 990 eur na rekultiváciu pôdy a výsev trávy
OZ Materské centrum Úsmev – ţiada 600 eur na vybudovanie detského ihriska
OZ Pre Prírodu – ţiada 1120 eur na projekt Zrnko pre deti a verejnosť
KV SZZ – ţiada 170 eur na záhradkársku výstavu 2011
Nakoľko vzhľadom na krátkosť termínu od doručenia ţiadostí na MsÚ a rokovania komisie neboli
všetky podklady k dispozícii, komisia rozhodne o návrhu podpory pre jednotlivých ţiadateľov na
ďalšom rokovaní.
K bodu 3 :
Členovia komisie sa obrátili na MsÚ a SMP s nasledovnými podnetmi :
- umiestniť kôš na psie exkrementy v blízkosti Kolonádového mosta
- intenzívnejšie čistiť priestory kolonídového mosta
- pridať kontajnery na separovaný zber skla na problémových miestach
- riešiť problematiku s kŕmením mačiek na verejných priestranstvách – A.Hlinku
- opraviť, prípadne aj premiestniť tabuľu o kŕmení labutí pri Kolonádovom moste
K bodu 2 :
Rokovanie k problematoke nezastaviteľných plôch na území mesta za prítomnosti členod komisie pre
ochranu ŢP a komisie pre rozvoj mesta uviela Ing.Eva Pobjecká. Ing.arch Vitková prítomných
podrobne informovala o dôvodoch a púostupoch pri spracovaní predloţeného materiálu. Podklady
k rokovaniu členovia komisií obdrţali spolu s mapovými podkladmi v elektronickej podobe a majé
k nim prístup aj na www meta Piešťany. Počas prezentácie materiálu mali členovia moţnosť dopytov,
na ktoré im bolo odpovedané a ich otázky boli postupne vysvetlované.
Jednotlivé komisie problematiku samostatne prerokujú na ďaľšom zasadnutí jednotlivo a zaujmú
stanoviská formou uznesení.
Uznesenia:
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Dátum konania :05.04.2011
Znenie

Adresát

KOŢP ţiada SMP zvýšiť intenzitu čistenia všetkých
priestorov kolonádového mosta a umiestniť kôš na psie
exkrementy v jeho blízkosti.
KOŢP ţiada o opravu prípadne umiestnenie na zábradlie
tabule informujúcej o kŕmení labutí.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 11.4.2011
Schválil: Ing.Eva Wernerová

SMP
SMP

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka,
ref.org.zabezpečenia, SMP

Termín

