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Dátum konania :15.03.2010

Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel, Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská
Danica, Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Urbánek Marián MUDr., Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Ondrašíková Eva
Hostia: Ing.Erika Chudá, RNDr.Ján Šmída
Program:
1. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt "Kompostáreň Piešťany"
2. Ţiadosti o dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky
3. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa Ing.E.Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.Chudá informovala o príprave ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z Eurofondov na projekt
kompostárne pre mesto Piešťany. V diskusii odpovedala na otázky členov komisie.
K bodu 2:
Doručených bolo 10 ţiadostí a celková poţadovaná suma predstavuje čiastku 7 532 eur. Shcválená
výška na prerozdelenie je 1 660eur. Členovia komisie prezentovali svoje návrhy na podporu
jednotlivých ţiadostí o dotáciu v oblasti ekológie a environmentalistiky. Po diskusii bolo odporučené
podporiť 5 projektov. Ţiadosti MŠ Staničná ul. a Vlastníkov bytov – Čachtická 7051/13, 15, kde je
predmetom ţiadosti nákup a výsadby drevín riešiť dodávkou drevín z Mestského záhradníctva
a výsadbou svojpomocne alebo prostredníctvom SMP.
K bodu 3 :
V súvislosti s prerokovaním problematiky kompostárne komisia navrhla získať informácie
o moţnostiach predaja kompostu, ktorý bude výsledným produktom plánovanej kompostárne.
K bodu 4 :
Členovia komisie sa po diskusii zhodli na skutočnosti, ţe informácie o výruboch stromov zverejňované
v týţdeníku AB sú tendenčné, nie vţdy sú pravdivé a vzhľadom na anonymitu sú nedôveryhodné.
Články nie sú podané na základe odborného posúdenia a sú zamerané jednosmerne, bez moţnosti
vyjadriť sa druhej strane a ich úlohou jelen dezinformovať verejnosť. V tomto zmysle by mal MsÚ
zaujať stanovisko v regionálnych médiach a v zmysle tlačového zákona reagovať na kampať
týţdenníka AB.
Na základe podnetov členov komisie na nedostatky pri zametaní zimného posypu komisia navrhuje
doplniť resp. spracovať harmonogram jarného zametania komunikácii .
Uznesenia:
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2

Znenie
KOŢP odporúča MsZ materiál „Ţiadosť o nenávratný
finančný príspevok pre projekt „Kompostáreň Piešťany“
schváliť podľa predloţených návrhov na uznesenie.
KOŢP po prerokovaní odporúča MsZ :
- ţiadosť Občianskeho zdruţenia Ţivá planéta na projekt
„Zrnko pre deti a verejnosť III“ vo výške 560,- € schváliť
- ţiadosť Vlastníkov bytov – Čachtická 7051/13, 15 na
projekt „Sadovnícke úpravy Čachtická ul. Piešťany“ vo
výške 0,-€ schváliť
KOŢP po prerokovaní odporúča primátorovi mesta :
- ţiadosť RC Sloboda zvierat na projekt „Chodníky
a striešky proti daţďu“ vo výške 500,- € schváliť
- ţiadosť Koordinačného výboru SZZ na projekt „Akadémia
záhradkára 2010“ vo výške 50,-€ schváliť,
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- ţiadosť Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov na
projekt „Ekológia sukulentných rastlín v pôvodnej
domovine a pestovanie vzácnych druhov na Slovensku“ vo
výške 200,- € schváliť
- ţiadosť OZ pri Gymnáziu Pierra de Coubertina na projekt
„Náučný panel Kŕmenie labutí v Piešťanoch“ vo výške 350,€ schváliť,
- ţiadosť Mestskej kniţnice na projekt „Spoznávame prírodu
Piešťan a okolia“ vo výške 0,- € schváliť
- Koordinačný výbor SZZ na projekt „Záhradkárska výstava
Piešťany 2010 “ vo výške 0,-€ schváliť,
- ţiadosť Materskej školy, Staničná 2 na projekt výsadby
drevín vo výške 0,- € schváliť,
- ţiadosť OZ pri Gymnáziu Pierra de Coubertina na projekt
„Náučné panely o vtáctve Piešťan a ich prikrmovaní“ vo
výške 0,-€ schváliť
KOŢP navrhuje MsÚ získať informácie o skúsenostiach
s odpredajom kompstu v uţ sprevádzkovaných
kompostárňach .
KOŢP odporúča MsÚ, aby v zmysle tlačového zákona MSÚ
reagoval na články v periodiku AB, ktoré nevhodným
spôsobom informujú o výruboch drevín.
KOŢP odporúča SMP a MSÚ spracovať harmonogram
jarného zametania a čistenia mesta po zimnom posype.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 18.3.2010
Schválil: Ing.Eva Wernerová
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