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Dátum konania :15.02.2010

Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel, Jakubec Bruno Mgr., Urbánek Marián
MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Ondrašíková Eva, Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Kostolanská Danica
Hostia: JUDr.Kiššová Helena, Ing.Jozef Jambor, Jana Jezerská
Program:
1. Vyhodnotenie nakladania s odpadmi v roku 2009
2. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v olasti ochrany a tvorby ŢP
3. Údrţba a výruby drevín na sídlisku Sever - Valova ul.
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla jej predsedkyňa Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.Baranovič informoval prítomných o pripravenom materiáli Vyhodnotenie nakladania s odpadmi
v roku 2009. V diskusii členovia komisie poukázali na potrebu zabezpečenia zberu elektroodpadov
a veľkorozmerného odpadu dva krát v roku, bolo navrhnuté upraviť výpočet mnoţstva odpadu na 1
obyvateľa a vypustiť z celkového mnoţstva odpadu tie odpady ktoré nevznikajú činnosťou občanov –
biodpad z údrţby verejnej zelene a čistenie komunikácií. Tieţ bol opakovane predloţený podnet
zvýhodniť tie rodiny, ktoré pouţívajú plátenné plienky miesto jednorázových. Ing. Bača poukázal na
odpady nahádzané v toku potoka Dubová i na jeho brehoch a poţiadal o zabezpečenie nápravy.
K bodu 2 :
Ing. Baranovič informoval o doručených návrhoch na Cenu primátora mesta za aktivity v oblasti ŢP.
Na Cenu primátora za aktivity v oblasti ŢP boli navrhnutí :
- MUDr.Pavol Kanuščák za celoţivotnú prácu v oblasti ornitológie piešťanského regiónu
- Štefan Šiška za starostlivosť o lokalitu Výsadba, ktorá je súčasťou Chráneného areálu Sĺňava a za
starostlivosť o vodné vtáctvo
- Na Cenu za Významný počin v oblasti ŢP bola navrhnutá ZŠ na Mojmírovej ul. za zaradenie
predmetu Tvorba ţivotného prostredia do Školského vzdelávacieho programu, ako povinného
vyučovacieho predmetu. Tento predmet úspešne prebieha v školskom roku 2009-2010.
Komisia po diskusii odporučila na udelenie cien MUDr. Kanuščáka a ZŠ Mojmírová.
K bodu 3 :
Komisia sa v tomto bode zaoberala problematikou výrubov drevín, ktoré sa uskutočnili na sídlisku
Sever – Valova ul. Výrub sa stal predmetom sťaţností občanov, ktorých zástupca bol pozvaný na
rokovanie komisie, osobne sa nedostavil.Rokovania sa zúčastnili i poslanci MsZ za príslušný volebný
obvod a meneţérka údrţby zelene zo SMP. Ing. Baranovič vysvetlil celý proces a postup vykonanej
údrţby, od prvého podnetu, cez stretnutie s občanmi a poslancami MsZ, následné odborné posúdenie aţ
po vykonanie orezávok a výrubov drevín. Prítomní poslanci i členovia komisie odporučili postupovať
na základe odborných obhliadok s dôrazom na bezpečnosť ľudí a ochranu majetku ľudí i mesta.
Pracovníci MsÚ boli vyzvaní zabezpečiť lepšiu informovanosť pred uskutočnením výrubu a tieţ
pripraviť návrh obnovy zelene na jednotlivých sídliskách podľa naliehavosti v poradí, ktoré určí OŹP.
Komisia odporučila o záveroch rokovania informovať sťaţovateľa zo strany občanov.
K bodu 4 :
Členovia komisie upozornili na zlý stav stromov na Poštovej ul. /stromoradie CATALPA
BIGNONIOIDES „NANA“/– navrhli preveriť kvalitu dodaného materiálu, ošetriť rany stromov,
prípadne zabezpečiť výmenu.
K bodu 5 :
Členovia komisie prerokovali nasledovné podnety :
- dlhopostavené lešenie na Teplickej ul., pri ktorom je veľa nečistôt. Podobne je to aj na Mierovej ul.
- sneh a ľad na lavičkách – SMP by mali zabezpečiť priebeţné zimné čistenie snehu z lavičiek. Pri
topení snehu a následnom zamŕzaní sa poškodzuje povrchová úprava.
- trvale sa vyskytujúci lov rýb pod kolonádnym mostom, kde sa zdrţuje vodné vtáctvo
Uznesenia:
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Znenie
KOŢP materiál Vyhodnotenie nakladania s odpadmi v roku
2009 berie na vedomie.
KOŢP odporúča udeliť Cenu primátora za aktivity v oblasti
ochrany a tvorby ţivotného prostredia MUDr. Pavlovi
Kanuščákovi za celoţivotnú prácu v oblasti ornitológie
piešťanského regiónu.
KOŢP odporúča udeliť Cenu primátora mesta Piešťany za
"Významný počin v oblasti ţivotného prostredia" za rok
2009 ZŠ Mojmírova ulica za zaradenie predmetu Tvorba
ţivotného prostredia do Školského vzdelávacieho programu,
ako povinného vyučovacieho predmetu.
KOŢP vo veci údrţby a výrubov drevín na sídliskách
odporúča nasledovné :
- dodrţiavať odborné postupy pri posudzovaní stavu zelene a
pri zásahoch do drevín,
-bezpečnosť občanov a ochrana majetku osôb i mesta je
prvoradým kritériom pri určení zásahov do drevín,
-informovať obyvateľov o začatí správneho konania i o
rozhodnutí vo veci výrubu drevín na www.stránke mesta a v
úradných tabuliach v príslušnej lokalite,
- v rámci náhradných výsadieb preferovať výsadby stromov
pred kríkmi
KOŢP navrhuje aby MsÚ a SMP vykonali odbornú
obhliadku zelene na všetkých sídliskách, vyhodnotili stav
zelene a jej príslušenstva a navrhli postupnú rekonštrukciu a
obnovu podľa naliehavosti
KOŢP odporúča MsÚ preveriť dodávku stromov na Poštovú
ul. - katalpa bignoniovitá, pretoţe boli vplyvom
poveternostných podmienok zničené rozlomením koruny.
KOŢP ţiada SMP ošetriť rany na poškodených stromoch na
Poštovej ul.
KOŢP ţiada príslušný útvar MsÚ doriešiť dlhodobý záber
verejného priestranstva na Teplickej ul. pred firmou ATEC platby, čistota, bezpečnosť.
KOŢP ţiada MsÚ vyzvať ZO Slovenského rybárskeho
zväzu na zamedzenie lovu rýb pod kolonádnym mostom, z
dôvodu ochrany vodného vtáctva.
KOŢP navrhuje SMP v zimnom období zabezpečiť aj
odhrnutie snehu z lavičiek. Zabezpečením údrţby je moţné
dosiahnuť dlhšiu ţivotnosť drevených častí lavičiek.
KOŢP navrhuje pripraviť materiál na zmenu VZN o
polatkoch za odpady a VZN o odpadoch, ktorý by zahrňal
zvýhodnenie tých rodín, ktoré pouţívajú plátenné plienky
namiesto jednorázových.
KOŢP ţiada MsÚ zabezpečiť prostredníctvom SVP š.p. OZ
Povodie Váhu vyčistenie toku a brehov potoka Dubová od
odpadov, ktoré sem občania nahádzali.

Zapísal: Ján Baaranovič
V Piešťanoch dňa: 18.2.2010
Schválil: Ing.Eva Wernerová
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