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Dátum konania :07.02.2008

Prítomní: Bača F František Ing., Benko Jozef, Husáriková Beáta PaedDr., Jakubec Bruno Mgr.,
Kostolanská Danica, Mišíková Paulína Mgr., Ondrašíková Eva, Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Urbánek Marián MUDr.
Program:
1.Cena primátora za ochranu a tvorbu ŢP
2. Dotácie pre právnické osoby a fyz. osoby-podnikateľov
3. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Wernerová – predsedkyňa komisie.
Ing.Baranovič informoval o plnení uznesení z I.zasadnutia komisie.
1/08- Rkovanie s RNDr.Kleschtom zo ŠOP sa uskutočnilo 7.2.2008 aj za prítomnosti Ing.Baču.
Zástupca ŠOP objasnil situáciu v lokalite výsadba, informoval o zámeroch v súvislosti s vyhlásením
CHVÚ a zdôvodnil nesúhlas s vybudovaním vyhliadky v tejto lokalite. Nevylúčil realizáciu projektu
v inom mieste pri vodnej ploche.
2/08 – Informoval o vlastníckych vzťahoch a o rokovaniach s MH SR.
3/08 – O poţiadavke komisie pri organizovaní hudobných festivalov boli informovaní primátor
a prednostka odovzadmním zápisnice a ref.kultúry, športu a mládeţe.
4/08 – Na ref. Stratégie bude výberové konanie na voľné pracovné miesto. Spracovanie projektov na
eurofondy bude riešené zmluvne s odbornou organizáciou v predmetnej oblasti.
5/08 – Do vývozného kalendára na rok 2006 bola zapracovaná vyššia frekvencia vývozu tetrapakových
obalov.
K bodu 1 :
Na MsÚ boli doručené a komisii predloţené na rokovanie tri návrhy na udelenie Ceny primátora mesta
za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ţivotného prostredia Piešťany. Komisia po preštudovaní,
prerokovaní , po zváţení moţnosti udeliť jednému s navrhovaných čestné občianstvo a ďalšiemi Cenu
primátora hlasovala o jednotlivých návrhoch. Výsledky hlasovania :
Ing. Soňa Švecová – za 6 z 8 prítomných členov
Ing.Peter Sabo, CSc – za 2 z 8 prítomných členov
p. Jana Jezerská a p.Peter Gortler - za 0 z 8 prítomných členov
Komisia pri prerokovávaní návrhov zváţila aj moţnosť udelenia titulu „Čestný občan mesta Piešťany“
Ing. Sone Švecovej pri príleţitosti jej ţivotného jubileja za prínos pre mesto Piešťany v oblasti
záhradnej a parkovej tvorby počas viac ako 45 ročnej práce v tejto oblasti.
K bodu 2 :
Komisia prerokovala 11 ţiadostí o finančnú dotáciu v celkovom objeme 591 000,-Sk. K dispozícii
podporiť projekty je v rozpočte mesta 100 000,-Sk. Členovia jednotlivé projekty preštudovali,
vyţiadali si informácie o projektoch podporených v roku 2007, zhodnotili prínosy jednotlivých
projektov pre mesto, ich opodstatnenosť a nadväznosť na uţ realizované alebo pripravované zámery
mesta a tieţ moţnosť získania finančných prostriedkov z iných zdrojov. Z predloţených projektov
nedoli podporené ţiadosti :
- Orbis Slovakia z dôvodu, ţe projekt je potrebné zosúladiť s pripravovanou rekonštrukciou športovorekreačných plôch v pakru a prerokovať s Kr. pamiatkovým ústavom.
- Zdruţenie pre rozvoj bezorbových technológií v rastlinnej výrobe z dôvodu, ţe pripravovanú
konferenciu uţ podporila v r.2007 vzhľadom na moţnosti komisie nemalou čiastkou 52 000,-Sk.
- OZ Čango, napriek tomu, ţe ide o dobrý projekt, ktorého realizácia by pre mesto i región bola
prínosom z pohľadu cestovného ruch a turizmu, je poţadovaná výška dotácie nad rámec moţností
komisie a odporúča ţiadateľovi, po doplnení zámeru o predstavu budúcej prevádzky, iné zdrojre na
získanie finančných prostriedkov.
-Spojená škola Piešťany z dôvodu, ze v r.2007 bola podporená časť projektu týkajúca sa výsadby
drevín v sume 14 000,.Sk a nátery oplotenia komisia odporúča financovať z iných zdrojov
- AWE Atelier, s.r.o., z dôvodu, ţe informačná tabuľa by mala byť súčasťou projektu a je moţné ju
realizovať v ďalšej etape projektu, alebo priamo z rozpočtu mesta.
- Slovenský zväz záhradkárov, ZO 16-54 z dôvodu sídla v Moravanoch n/V a podpory ich aktivity pri
usporiadaní výstavy v Piešťanovh v r. 2007
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KOŢP navrhla podporiť projekty :
-SZáŠ sumou 20 000,-Sk na projekt botanickej záhrady
-OZ Ţivá planéta sumou 30 000,- Sk na podporu činnosti Eko-krúţku
-ProPolis n.o. sumou 29 500,-Sk na publikáciu Vzácne a cenné stromy Piešťan, s podmienkou, ţe texty
budú aj v anglickom jazyku a publikácia bude zahŕňať aj domáce pôvodné druhy drevín Pred vydaním
obsah ţiada konzultovať s MsÚ –RŢP
-SZZ ZO 16-26 sumou 5 000,-Sk na zabezpečenie Výstavy kvetov
- RC Sloboda zvierat sumou 15 500,-Sk na opravu kotercov pre psy
K bodu 3 :
K jednotlivým podnetom členov komisie boli prijaté uznesenia.
K bodu 4 :
Ing. Baranovič informoval o ţiadosti Hotelovej akadémie v Piešťanoch o rozsiahly výrub poškodených
drevín v ich areály. Po obhliadke za prítomnosti pracovníčky ŠOP bol vydaný súhlas na výrub 24
stromov. Náhradná výsadba bude vykonaná v počte 50 ks stromov.
V závere predsedkyňa komisie poţiadala o zaradenia bodu na ďalšie rokovanie – Vyhodnotenie
schválených opatrení stratégie mesta Piešťany v oblasti ŢP.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
6/08
1

7/08

1

8/08

2

Znenie
KOŢP navrhuje primátorovi mesta udeliť Cenu primátora
mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby
ţivotného prostredia Ing.Sone Švecovej.
KOŢP navrhuje primátorovi mesta pri procese udeľovania
titulu „Čestný občan Mesta Piešťany“ udeliť tento titul aj
Ing. Sone Švecovej pri príleţitosti jej ţivotného jubileja
v roku 2008 za jej celoţivotný prínos pre mesto v oblasti
tvorby, ochrany a starostlivosti o parky a zeleň.
A/ odporúča schváliť dotáciu pre Občianske zdruţenie pri
Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch vo výške 20 000,Sk na projekt "Sprístupnenie botanickej záhrady SZaŠ ako
relaxačno-náučnej plochy pre občanov mesta Piešťany"
B/ odporúča schváliť dotáciu pre Občianske zdruţenie Ţivá
planéta vo výške 30 000,- Sk na projekt "Zrnko pre deti a
verejnosť"
C/ neodporúča schváliť dotáciu pre Orbis Slovakia vo výške
na projekt "EKO-CHODNÍK"
D/ neodporúča schváliť dotáciu pre Zdruţenie pre rozvoj
bezorbových technológií v rastlinnej výrobe na projekt "V.
medzinárodná vedecká konferencia ECOMIT zameraná na
problematiku trvalo udrţateľných systémov hospodárenia"
E/ odporúča schváliť dotáciu pre Regionálne centrum
Sloboda zvierat vo výške 15 500,- Sk na projekt "Oprava
kotercov pre psov - podlaha, predná časť, strecha
F/ neodporúča schváliť dotáciu pre Občianske zdruţenie
ČANGO na projekt "ČANGO 2008"
G/ neodporúča schváliť dotáciu pre Spojenú školu Piešťany
na projekt "Zelená bariéra 2"
H/ neodporúča schváliť dotáciu pre AWE Atelier, s.r.o. na
projekt "Revitalizácia potoku Dubová - informačná tabuľa"
I/ odporúča schváliť dotáciu pre neziskovú organizáciu Pro
Polis vo výške 29 500,- Sk na projekt "Vzácne a cenné
stromy Piešťan"
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9/08

3

10/08

3

11/08

3

12/08

3

13/08

3

14/02

4

J/ odporúča schváliť dotáciu pre Slovenský zväz
záhradkárov, ZO 16-26 vo výške 5 000,- Sk na projekt
"Podpora vzdelávacích aktivít v oblasti ţivotného prostredia
a Výstavu kvetov"
K/ neodporúča schváliť dotáciu pre Slovenský zväz
záhradkárov, ZO 16-54 na projekt "Záhradkárska výstava
Piešťany 2008"
KOŢP ţiada MsÚ zvolať rokovanie vo veci prevodu
pozemkov v Mestskom parku do vlastnícta Mesta Piešťany a
vo veci zabezpečovania ich údrţby v čase do uskutočnenia
zmeny vlastníka.
KOŢP ţiada MsÚ vykonať všetky opatrenia na
zabezpečenie čistoty okolo vodných tokov na území mesta a
v okolí komunikáciu pri vstupoch do mesta, kde je stav
kritický.
KOŢP ţiada SMP a MsÚ zabezpečiť "jarné" vyčistenie
verejných priestranstiev vrátane trávnatých plôch od
odpadkov, lístia, konárov a zvyškov stavebných materiálov.
KOŢP ţiada predloţiť na najbliţšie rokovanie aktuálnu
informáciu vo veci zabezpečenia realizácie juţného
obchvatu mesta.
KOŢP ţiada riešiť s vlastníkom zabezpečenie stavby hotela
Lipa, kde súčasný stav môţe ohroziť ľudí pohybujúcich sa v
jeho blízkosti.
KOŢP ţiada SMP zastaviť orezávky drevín na území mesta
z dôvodu, ţe ich nevykonávajú v zmysle VZN o zeleni
odborný pracovníci - arboristi. Kaţbý pracovník určený na
tieto odborné práce musí byť odborne vyškolený.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 13.2.2008
Schválil: Ing. EvaWernerová
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Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref.org.zab., RŽP,
RÚS, SMP

