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Dátum konania :13.09.2010

Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel, Kostolanská Danica, Ondrašíková Eva,
Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Jakubec Bruno Mgr., Urbánek Marián MUDr.
Program:
1. Návrh rozpočtu referátu ŽP na rok 2011
2. Informácia o pripravovaných projektoch
3. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MaÚ
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Wernerová,predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
K Ing.Baranovič informoval prítomných o návrhu rozpočtu v oblasti ŽP, ktorý pripravil Ref.ŽP.
V diskusii bolo navrhnuté doplniť rozpočet o položky - Architektonická súťaž Mestský park,
posudok skutkového stavu lokalita Malá Vrbina, ochrana vysáddzaných drevín v uliciach mesta vo
vzťahu k parkujúcim autám, dotácie v oblasti ekológie vo výške 13 280,-eur a vyčleniť tiež financie
nielen na výruby ale aj ošetrovanie drevín a prevenciu pred chorobami.
K bodu 2 :
Ing. Wernerová informovala o aktuálnom vývoji pri realizácii ďalšej etapy revitalizácie potoka Dubová
– výber dodávateľa a realizácia chodníkov, ver.osvetlenia a terénnych úprav s výsevom trávy. Práce si
vyžiadajú výrub 14 ks drevín. Mobiliár, ihriská a ďalšie prvky z projektu budú môcť byť realizované až
v ďalších rokoch po schválení finančných prostriedkov.
Ing.Baranovič informoval o spracovanom projekte na územné konanie "Plavecké centrum Piešťany".
Členov komisie problematika zaujímala hlavne v súvislosti s dotykom areálu s parkom a v súvislosti
s ochranou súvislých porastov drevín. Z dôvodu zníženia počtu drevín na výrub navrhujú
premiestnenie vstupného objektu, šatní a bufetu do východnej časti areálu pri oplotenie s hotelom Park.
K bodu 3 :
V súvislosti s otázkami ochrany a ošetrovania drevín a tiež aj údržbou zelene v meste diskutovali
členovia komisie o odbornom vedení úseku zelene v rámci SMP.
K bodu 4 :
Ing.Wernerová informovala o návšteve mesta skupinou záhradných architektov v rámci medzinárodnej
konferencie, ktorá absolvovala stručný výklad a obhliadku revitalizovaného úseku potoka Dubová a
tiež aj obhliadku centra - pešej zóny. V čase prehliadky do potoka vytekali páchnuce a modrosivé
odpadové vody z kanála pod mostom na Veternej ul. a tiež bol zistený boškodený strom na Winterovej
ulici v centre mesta.
Ing.Wernerová informovala tiež, že 20.9. o 11.hod. bude odhalená tabuľa o zásadach kŕmenia labutí pri
kolonádovom moste.
Uznesenia:
Číslo
41/2010

Bod
prg.
1

42/2010

1

43/2010

2

Znenie
KOŽP navrhuje zaradiť do návrhu rozpočtu ref.ŽP :
- roz.p. 716 - Architektonická súťaž Mestský park,
- posudok skutkového stavu lokalita Malá Vrbina,
- ochrana vysádzaných drevín v uliciach mesta vo vzťahu k
parkujúcim autám
- dotácie v oblasti ekológie vo výške 13 280,-eur
KOŽP navrhuje v rozpočte SMP vyčleniť v rámci údržby
zelene aj finančné prostriedky na ošetrovanie drevín, ich
postreky a výkon preventívnych opatrení pred poškodením.
KOŽP po oboznámení so spracovanou dokumentáciou pre
územné konanie "Plavecké centrum Piešťany" navrhuje z
dôvodu ochrany drevín premiestniť vstupný objekt, šatne a

Adresát
MsÚ –
ref.financíí,
RŽP,
MsZ
SMP
MsZ
MsÚ-ref.ÚS
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44/2010

3

45/2010

4

46/2010

4

Dátum konania :13.09.2010
bufet na východnú stranu areálu pri oplotenie susediace s
hotelom PARK a predísť tak k hromadnému výrubu stromov
z dôvodu umiestnenia stavby.
KOŽP odporúča p.o. SMPobsadiť miesto menežéra údržby
zelene osbou s odbornou kvalifikáciou - záhradný architekt,
inžinier v oblasti sadovníctva alebo krajinný inžinier
KOŽP žiada preveriť vypúšťanie odpadových vôd do
Dubovej v lokalite pod mostom na Veternej ul., ktoré sa
udialo 8.9.2010 popoludní okolo 14.00 hod.
KOŽP upozorňuje na nebezpečný strom v lokalite pešej
zóny – pri fontáne pred hotelom EDEN. Žiada vykonať
obhliadku stromov v meste, za účelom preverenia
zdravotného stavua v prípade potreby choré a ohrozujúce
stromy ošetriť.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 20.9.2010
Schválil:Ing.Wernerová

SMP
MsZ
MsÚ- RŽP
MSÚ-RŽP
SMP

Rozdeľovník:členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref.org.zab., RŽP,
ref.ÚS, SMP, ref.fincií, MsZ

