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Dátum konania :09.11.2011

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská JankaBc., Kubo Vladimír, Šmída Ján RNDr.,
Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Stručková Eva Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Hostia: Škodná Radomila Ing.
Program:
1. Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN18/2007 o odpadoch
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2007 o podmienkach drţania psov
3. Náhradné výsadby Mesta Piešťany
4. Podnety pre prácu MsZ,. MsR a MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.Baranovič informoval o dôvodoch zmeny VZN o odpadoch a jednotlivých zmenách. Členovia
komisie nemali k znavrhovaným zmenám ţiadne pripomienky.
K bodu 2 :
Ing.Baranovič informoval o dôvodoch zmeny VZN o podmienkach drţania psov a jednotlivých
zmenách. Po diskusii členovia komisie odporučili doplniť text o povinnosť označiť psa známkou
potvrdzujúcou očkovanie proti besnote.
K bodu 3 :
Členovia komisie diskutovali o moţnostiach úpravy VZN o zeleni v časti zabezpečenia náhradných
výsadieb pri výruboch a následnej starostlivosti tak, aby stromy nevyschli. Výsadby a následnú
starostlivosť o dreviny by mali vykonávať len odborne spôsobilé osoby. V rozhodnutiach o výrub by
mali byť podrobne stanovené podmienky výsadby i starostlivosti o výsadby. Návrhy budú vyhodnotené
a referát ŢP pripraví nové VZN o zeleni.
K bodu 4 :
Na základe informácie Bc.Jezerskej komisia ţiada preveriť funkčnosť závlahových hadíc na Teplickej
ul.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
33/2011
1
34/2011

2

35/2011

4

Znenie

Adresát

KOŢP po prerokovaní odporúča VZN mesta Piešťany,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 18/2007 o odpadoch schváliť.
KOŢP po prerokovaní odporúča VZN, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 19/2007 o podmienkach drţania psov
schváliť
s
nasledovnou
pripomienkou
:
- Vlastník alebo drţiteľ psa je povinný riadne označiť psa
platnou známkou, ktorá potvrdzuje vakcináciu proti besnote.
KOŢP ţiada MsÚ preveriť funkčnosť závlahových vhadíc
pri vysadených stromoch na Teplickej ul. a v prípade
potreby závady reklamovať u dodávateľa.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 10.11.2011
Schválil: Ing.Eva Wernerová

MsZ
MsZ

MsÚ – RŢP,
RMM

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

Termín

