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Dátum konania :10.01.2008

Prítomní: Bača F František Ing., Benko Jozef, Husáriková Beáta PaedDr., Kostolanská Danica,
Mišíková Paulína Mgr., Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr.
Neprítomní: Jakubec Bruno Mgr.
Ospravedlnení: Wernerová Eva Ing.
Program:
1. Cena primátora za aktivity v oblasti ŢP
2. Dotácie na rok 2008
3. Plnenie stratégie mesta Piešťany v oblasti ŢP
4. Kubánová vyhliadka
5. Prehľad nesplnených uznesení v roku 2007
6. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie z dôvodu neprítomnosti (choroby) predsedkyne Ing. Wernerovej viedol poslanec MsZ
MUDr.Urbánek a tajomník komisie Ing.Baranovič.
K bodu 1 :
Ing. Baranovič informoval, ţe v miestnej tlači i na www. Mesta je zverejnená výzva na podávanie
podnetov na udelenie Ceny primátora mesta za aktivity a prínos v oblasti ochrany a tvorny ŢP v roku
2007. Termín je do 31.1.2008. Ďalej informoval o spôsobe podávania podnetov a ich vyhodnotení
v zmysle Štatútu ceny.
K bodu 2 :
Ing. Baranovič informoval a členom komisie odovzdal prehľad ţiadostí o dotácie podaných v roku
2007 a rozdelenie finančných prostriedkov schválených MsZ.
Oboznámil prítonmých s termínom podávania ţiadostí o dotácie – 31.1.2008 a sumou schválenou MsZ
pre tento rok – 100 000,-Sk. Podmienky podávania projektov ostali nezmenené.
K bodu 3 :
Nakoľko tento bod bol navrhnutý predsedkyňov komisie bude z dôvodu jej neprítomnosti prerokovaný
na februárovom zasadnutí.
K bodu 4 :
Ing. Baranovič informoval, ţe finančné prostriedky neboli čerpané na účel projektu Kubánovej
vyhliadky z dôvodu negatívneho stanoviska Štátnej ochrany prírody v Trnave. Členovia komisie
ţiadajú väčšiu angaţovanosť MsÚ v problematike starostlivosti o lokalitu Výsadba a o väčšiu podporu
snahám zachovať a nadviazať na dielo vykonané p.Kubánom.
K bodu 5 :
Ing. Baranovič predloţil prehľad nesplnených uznesení z roku 2007. informoval, ţe zodpovedné osoby
boli vyzvané na zabezpečenie plnenia resp. na zdôvodnenia nesplnenia uznesenia. K tomuto bodu boli
prijaté i nové uznesenia.
K bodu 6 :
Členka komisie Mgr. Mišíková apelovala na sledovanie výziev na podávanie ţiadostí z operačného
programu ŢP, zo strany MsÚ, kde je moţnosť získavania finančných prostriedkov na podporu
projektov v oblasti ŢP. V tejto súvislosti sa členovia komisie vyjadrili, ţe úlohou MsÚ je vyvinúť
maximálne úsilie na získanie finncií z fondov. Ing. Baranovič informoval, ţe i schválený rozpočet
mesta zahŕňa predmetnú problematiku a so spracovaním a podaním ţiadostí sa uvaţuje v závislosti od
zverejnených výziev v priebehu roku 2008. Komisia navrhla v tomto smere posilniť referát stratégie
o odborníkov na zabezpečenie tejto agendy.
K bodu 7 :
MUDr. Urbánek upozornil na preplnené nádoby na separovaný zber tetrapakov a ţiadal o vyššiu
frekvenciu vývozu.
Mgr. Mišíkova informovala o pripravovanej medzinárodnej konferencii o krajine, ktorú organizuje
MŢP SR v Piešťanoch pod záštitou Primátora mesta v KSC Fontána v dňoch 24.-26.4.2008.
Ing. Bača upozornil na určitú stagnáciu v presadzovaní a podpore aktivít súvisiacich s ochranou
a tvorbou ŢP a malý záujem orgánov Mesta o túto problematiku.
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Uznesenia:
Číslo
1/08

Bod
prg.
4

2/08

5

3/08

5

4/08

6

5/08

7

Adresát

Znenie
KOŢP ţiada MsÚ rokovať so ŠOP vo veci zriadenia
Kubánovej vyhliadky a participovať na predmetnom zámere.
KOŢP ţiada zástupcov mesta vyvinúť maximálne úsilie
získať do vlastníctva všetky pozemky v parku, aby tým bola
vytvorená základná podmienka na jeho zachovanie .
KOŢP ţiada zástupcov mesta, aby pri rokovaniach so
záujemcami, ktorí chcú na území mesta organizovať
hudobné festivaly a akcie s hudobnou produkciou, ţiadali
zabezpečenie vykonanie opatrení na zníţenie hlučnosti a
dodrţanie príslušných limitov, zabezpečenie čistoty,
poriadku a vývozu odpadu počas akcie i po jej ukončení.
KOŢP ţiada posilnenie úlohy referátu stratégie a zostavenie
tímu odborne spôsobilých pracovníkov, ktorí budú
operatívne pripravovať ţiadosti mesta na všetky fondy, a tak
zvýšiť šancu mesta na získanie finančných prostriedkov a
plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie mesta Piešťany.
KOŢP ţiada zvýšiť frekvenciu vývozu tetrapakov.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 11.1.2008
Schválil: MUDr. Urbánek
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