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Prítomní: Bača F František Ing., Benko Jozef, Husáriková Beáta PaedDr., Kostolanská Danica,
Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Jakubec Bruno Mgr., Mišíková Paulína Mgr.
Program:
1. Plnenie uznesení
2. Stratégia mesta Piešťany-plnenie
3. Informácie o spracovaných PD - Cintorín Ţilinská, Komunikácie Štefániková ul., Kompostáreň
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ,MsR,MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkýňa Ing.Wernerová.
K bodu 1 :
K uzn.6/08- komisia navrhuje zmenu štatútu udelovania ceny primátora
K uzn.9/08 – členovia komisie navrhujú, aby starostlivosť o pozemky MH SR prevzal na seba vlastník
K uzn.14/08- komisia navrhuje opravu uznesenia
K bodu 2 :
Ing.Wernerová informovala členov komisie o spracovanej stratégii mesta – hlavne časti Ţivotné
prostredie. Vzhľadom k uţ niektorým neaktuálnym termínom resp. nesplneným termínom navrhla
spracovať jej vyhodnotenie a poţiadala členov komisie, aby sa s dokumentom oboznámili a pripravili
návrhy na realizáciu cieľov v Stratégii mesta.
K bodu 3 :
Ing. Baranovič informoval o spracovaných projektoch a predloţil ich k nahliadnutiu. Členovia komisie
sa s nimi oboznámili a navrhli pripomienku k osvetleniu na Ţilinskom cintoríne.
K bodu 4 :
P.Benko navrhol riešiť nedostatky v lokalite Bodona a pri Biskupickom kanáli.
Uznesenia:
Číslo
15/08

Bod
prg.
1

16/08

1

17/08

1

18/08

2

19/08

3

Znenie
KOŢP navrhuje MsÚ vyzvať vlastníka pozemkov v
mestsom parku - MH SR na zabezpečenie pravidelnej
údrţby a starostlivosti o trávniky i dreviny na nich rastúce.
KOŢP navrhuje spracovať zmenu "Štatútu udeľovania Ceny
primátora v oblasti ŢP" tak, aby sa neudeľovala len za
aktivity v uplynulom roku, ale za uplynulé obdobie, pretoţe
tieto aktivity môţu byyť dlhodobejšieho charakteru. Za
výzmanmý čin v konkrétnom roku v tejto oblasti navrhuje
udeliť cenu "Čin roka v oblasti ŢP".
KOŢP schvaľuje zmenu vo svojom uznesení č.14/08 - slovo
...ţiada... nahradiť slovom. ... „odporúča“ zastaviť orezávky
drevín na území mesta z dôvodu, ţe ich nevykonávajú v
zmysle VZN o zeleni....
KOŢP ţiada pripraviť vyhodnotenie opatrení a úloh
vyplývajúcich zo stratégie mesta Piešťany a spracovať
návrhy na realizáciu ďalších úloh zo Stratégie mesta
vyplývajúcich.
KOŢP k predloţeným projektovým dokumentáciam zaujala
nasledovné stanovisko:
PD Cinorín-Ţilinská –berie na vedomie.
PD Komunikácia Štefániková -berie na vedomie.
PD Kompostáreň - berie na vedomie.

Adresát
MsÚ-RŢP
MsÚ-RŢP
MsZ

SMP

MsÚ

MsÚ-RMM

Termín
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20/08

4

21/08

4

22/08

4

KOŢP ţiada MsÚ preveriť rozmahajúci sa chov koní v
lokalite za "ţelezným" mostom vo vzťahu k mestským
pozemkom a vzhľadom na podmienky chovu a vplyv na ŢP
- ochrana vôd a pod.
KOŢP navrhuje vzľadom na opakované ukladanie odpadu
uzatvoriť cestu okolo Biskupickéko kanála a prejazd
umoţniť len cyklistom a motocyklistom.
KOŢP navrhuje úpravu terénu na príjazdovej ceste k
zariadeniu Domum. Na štrkovej ceste je jama, v ktorej stojí
voda a je to potrebné zaviesť štrkom-suťou.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 31.3.2008
Schválil: Ing.Wernerová

MsÚ-RŢP

MsÚ-RŢP
MsÚ-RMM

Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, členovia komisie, SMP,
RMM,RŽP

