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Prítomní: Benko Jozef, Duffek Kornel, Jakubec Bruno Mgr., Ondrašíková Eva, Urbánek Marián
MUDr., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Bača F František Ing., Kostolanská Danica, Zeman Peter Ing.
Program:
1. Informácia o spracovanej PD "Rozšírenie Komenského ul."
2. Informácia o spracovanej PD "Rekonštrukcia prírodného kina"
3. Informácia o stave prác na realizácii rekonštrukcie kriţovatky Radlinského-Sasinkova-Štúrova
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Členovia komisie sa oboznámili s projektom rozšírenia Komenského ulice. Projekt obsahuje aj časť
sadové úpravy s návrhom nových výsadieb stromov a kríkov. V diskusii sa hovorulo o nutnosť
dohliadnuť na realizáciu výsadieb a zabezpečenie ochrany stromov pred parkujúcimi autami.
K bodu 2 :
Členovia komisie sa oboznámili s projektom rekonštrukcie prírodného kina. Projekt rieši aj výruby
náletových drevín v chátrajúcom kine a tieţ výrub drevín z dôvodu realizácie nového vstupu do areálu.
V náväznosti na rekonštrukciu oplotenia budú odtránené i kríkové porasty v priamom dotyku s ním.
Návrhy nových výsadieb sú v areály kina i v jeho tesnom dotyku.
K bodu 3 :
Ing. Baranovič informoval o aktuálnom stave realizácie rekonštrukcie kriţovatky RadlinskéhoSasinkova-Štúrova. Verejnou súťaţou bol vybratý dodávateľ prác, ktoré začnú od júla a potrvajú dva
mesiace. Realizácia rekonštrukcie je nutná z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku ľudí.
K bodu 4 :
P.Benko navrhol do plánovaných akcií mesta pre rok 2010 zaradiť rekonštrukciu Paţického mosta cez
Dubovú. Komisia jeho návrh podporuje.
K bodu 5 :
P. Benko poţiadal upraviť terén pri azylovom dome – Domum, kde je jama, v ktorej stojí voda a
nepríjemne páchne.
P.Ondašíkova poţiadala o podporu návrhu výsadby stromov pri ceste k útulku zvierat.
Uznesenia:
Číslo
52/2009

Bod
prg.
1

53/2009

2

54/2009

4

55/2009

5

56/2009

5

Znenie

Adresát

KOŢP berie na vedomie spracovanú PD "Rozšírenie
Komenského ul.". Pri realizácii ţiada MsÚ dohliadnuť na
veľkosť jám pre stromy a výmenu hliny - substrátu pre
stromy.
KOŢP súhlasí so spôsobom riešenia sadových úprav v PD
"Rekonštrukcia prírodného kina". Projekt je spracovaný
veľmi kvalitne a komisia odporúča zaradiť ho prioritne
medzi projekty uchádzajúce sa o finančné zdroje EÚ.
KOŢP navrhuje do návrhu rozpočtu na rok 2010 zaradiť
rekonštrukciu "Paţického mosta".
KOŢP ţiada upraviť terén pri zariadení Domum, kde je
jama, v ktorej stojí voda a nepríjemne páchne.
KOŢP navrhuje výsadbu drevín pri prístupovej seste k
útulku zvierat.

MsÚ – RMM
RŢP

Zapísal: Baranovič

MsÚ - RMM

MsÚ – RMM
MsZ
MsÚ – RMM
RŢP
MsÚ - RŢP

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,

Termín
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Dátum konania :18.06.2009
viceprimátor, prednostka, ref.org.zab., RMM,
RŽP

V Piešťanoch dňa: 19.6.2009
Schválil: Ing.Eva Wernerová

