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Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica, Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr.,
Wernerová Eva Ing., Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Bača František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel
Program:
1.Plnenie uznesení i II.zasadnutia
2. Dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky
3. Podnety pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla jej predsedníčka Ing.Wernerová.
K bodu 1 :
S plnením uznesení sa členovia komisie oboznámili a prijali doplňujúce uznesenia vo veci
informovania verojnosti a doriešenia zmeny udelenia Ceny primátora.
K bodu 2 :
Komisia prerokovala doručené ţiadosti o dotácie. Navrhla neprideliť dotáciu KV SZZ (záhradkári) na
výtvarnú súťať. Schválené finannčné prostriedky v clekovej výške 3 319 eur boli všetky prerozdelené
tak, aby sa vyhovelo všetkým ostatným ţiadateľom.
K bodu 3 :
V súvislosti s prerokovaním ţiadostí o dotácie navrhla komisia zmeny vo VZN č.1/2007 tak, aby sa
predchádzalo problémom., ktorá komisia bude o dotácii rozhodovať. Navrnutá bola i povinnosť
odprezentovať projekt po jeho ukončení, prípadne pri jeho realizácii.
Komisia sa zaoberala aj priestorom parkoviska na Nálepkovej ulici a priestorom gáráţi pri nadjazde,
ktoré sú vstupmi do mesta a zaslúţia si väčšiu pozornosť a dotvorenie.
K bodu 4 :
Členovia komisie dali podnety na zabezpečenie čistoty, ktoré budú pstúpené SMP.
Na zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu ďalšej etapy projektu revitalizácie toku Dubová
odporučila komisia sledovať rôzne druhy grantov a fondov a v prípade vhodnosti poţiadať o finančné
prostriedky. Výhodou je, ţe projektová dokumemtácia je spracovaná.
Uznesenia:
Číslo
27/2009

Bod
prg.
1

28/2009

1

29/2009

2

30/2009

2

31/2009

2

32/2009

2

Znenie
KOŢP navrhuje informovať verejnosť o príprave
rekonštrukcie kriţovatky ulíc Sasinkova a Radlinského a
zdôvodniť potrebu prijatého riešenia a dopady na existujúcu
zeleň.
KOŢP po diskusii a na základe vyjadrenia P.Saba potvrdzuje
zmenu nominácie na Cenu primátora mesta za aktivity v
oblasti ochrany a tvorby ŢP.
KOŢP po prerokovaní odporúča ţiadosť OZ Ţivá planéta vo
výške 1 373,40,-eur na projekt "Zrnko a verejnosť II"
schváliť.
KOŢP po prerokovaní odporúča ţiadosť n.o. Pro Polis vo
výške 836,10,-eur na projekt "Stromy Piešťan" schváliť.
KOŢP po prerokovaní odporúča ţiadosť OZ pri SOŠ
záhradníckej vo výške 809,-eur na projekt "Sprístupnenie
botanickej záhrady SOŠzá ako relaxačno-náučnej plochy pre
občanov mesta Piešťany" schváliť.
KOŢP po prerokovaní odporúča ţiadosť KV SZZ
(záhradkári) vo výške 137,50,-eur na projekt "Záhradkárska
výstava Piešťany 2009" schváliť.
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32/2009

2

33/2009

2

34/2009

3

35/2009

3

36/2009

3

37/2009

4

38/2009

4

39/2009

4

40/2009

4

KOŹP po prerokovaní odporúča ţiadosť KV SZZ vo výške
163,-eur na projekt "Mladý záhradkár - vedomostná súťaţ"
schváliť.
KOŢP po prerokovaní neodporúča ţiadosť KV SZZ na
projekt "Kvety v záhrade - výtvarná súťaţ pre deti" schváliť.
KOŢP navrhuje nasledovné zmeny vo VZN č.1/2007,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
PO a FOP:
- v § 6 pís. h) zmeniť text vety takto : "Nekompletné a načas
nedoručené ţiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať
a budú vrátené ţiadateľovi.
- v § 6 doplniť písmeno j) " Kaţdá ţiadosť alebo projekt
musí byť adresovaná len do jednej oblasti. V prípade
adresovania tej istej ţiadosti do viacerých oblastí nebude
takáto ţiadosť alebo projekt prerokovaný a vráti sa
ţiadateľovi.
- v § 10 písm. b) doplniť bod 10 v znení : "povinnosť
príjmateľa dotácie zabezpečiť prezentáciu svojho projektu
pre členov príslušnej komisie pri alebo počas, prípadne po
jeho jeho realizácii v závislosti od charakteru ţiadosti projektu
KOŢP navrhuje obstarať urbanisticko-architektonickú štúdiu
na priestor parkovisko Nálepková za účelom riešenia funkcíí
parkovacích priestorov, sluţieb a zelene.
KOŢP navrhuje realizáciu výsadby drevín s funkciou
izolačnou, hygienickou a estetickou v priestore vstupu do
mesta - lokalita garáţi pri nadjazde ponad ţeleznicu.
Výsadby odporúča realizovať v jernom termíne formou
náhradných výsadieb.
KOŢP odporúča v miestnych médiach zabezpečiť
pravidelnú osvetu a kampaň o povinnostiach majiteľov psov
v oblasti zabezpečovania čistoty verejných priestranstiev.
KOŢP ţiada zabezpečiť v spolupráci s SVP alebo
aktivačnými prácami čistotu brehov potoka Dubová s
dôrazom na revitalizované úseky toku.
KOŢP ţiada MsÚ sledovať aktuálne výzvy rôznych grantov
a fondov a poţiadať o financie na jednotlivé časti realizácie
projektu revitalizácie toku Dubová - ihrisko, vyhliadka a
pod.
KOŢP ţiada SMP a MsÚ zabezpečiť "jarné" vyčistenie
verejných priestranstiev, trávnikov a chodníkov na území
mesta.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 19.3.2009
Schválil: Ing.Wernerová
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