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Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Husáriková Beáta PaedDr., Jambor Jozef Ing., Mišíková
Paulína Mgr., Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Kostolanská Danica
Hostia: RNDr. Denisa Bartošová, Ing.Radka Škodná
Program:
1. Nezastaviteľné plochy zelene na území mesta
2. Návrhy výsadieb záhonov a drevín na území nesta v roku 2008
3. Plnenie PHSR mesta Piešťany 2007-2013
4. Doriešenie problematiky p.Prištica
5. Rôzne
6. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsÚ a MsR
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla jej predsedkyňa Ing.Wernerová.
K bodu 1 :
Ing. Škodná informovala o nezastaviteľných plochách zelene na území mesta Piešťany zo
spracovaného dokumentu Generele zelene. Členovia komisie sa zhodli na potrebe vymedziť
v územnom pláne mesta plochy zelene, ktoré zostanú zachované. Ich výber je nutné zváţiť aj
z pohľadu vlastníctva pozemkov.
K bodu 2 :
Ing. Škodná predloţila návrhy plánovaných výsadieb organizácie Sluţby mesta Piešťany. Komisia
nepovaţuje za potrebné predkladať ich na rokovanie, ale majú slúţiť ako podklad ku komunikácii
s MsÚ.
K bodu č.3
RNDr. Bartošová informovala o vyhodnotení plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany 2007 – 2013 a zdôvodnila nerealizáciu opatrení týkajúcich sa monitoringu ovzdušia.
Komisia akceptovala zdôvodnenie a odporučila zamerať návrh opatrení na problematiku čistoty mesta
a likvidácie odpadov.
K bodu č.4
Mgr. Jakubec preloţil návrh odpovede pre p. Prištica a návrh doplnenia VZN mesta Piešťany
o odpadoch v súvislosti s poţiadavkou p. Prištica o odpustenie poplatku.
RNDr. Bartošová vysvetlila systém zberu odpadov a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle
zákona o odpadoch a miestnych daniach a poplatkoch. Členovia komisie sa oboznámili so
stanoviskami RŢP a RDaP, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy a neodporúčajú úpravu platných
VZN nad rámec zákona. Komisia hlasovaním navrhla dodrţanie zákonných povinností pre p. Prištica.
K bodu č.5
Členovia komisie upozornili na znečistenie vodnej nádrţe Sĺňava naplaveninami a poţadujú riešenie
vzniknutej situácie.
K bodu č.6
Ing. Wernerová navrhla posilniť manaţment údrţby zelene na SMP s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu
a koncepčnosť údrţby a tvorby zelene na území mesta. Členovia komisie súhlasili a navrhli prerokovať
problematiku s riaditeľom SMP na najbliţšom zasadnutí.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
28/08
1
29/08
30/08

2
3

31/08

4

Znenie
KOŢP informáciu o návrhu nezastaviteľných plôch berie na
vedomie.
KOŢP berie návrhy výsadieb v roku 2008 na vedomie.
KOŢP berie vyhodnotenie PHSR mesta Piešťany 2007-2013
na vedomie a navrhuje zamerať sa v opatreniach na
zlepšenie čistoty mesta a likvidáciu nepovolených skládok
odpadov.
Komisia väčšinou hlasou konštatuje, ţe p. Prištic má
povinnosť splniť si zákonné povinnosti pri platení poplatku

Adresát
MsÚ
SMP, RŢP
MsZ, MsÚ

MsZ, MsÚ
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32/08

5

33/08

5

34/08

6

35/08

6

za komunálne a drobné stavebné odpady v zmysle
ustanovení Zákona č.528/2004 Z. z. o miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady.
KOŢP navrhuje zaslať SVP š.p. výzvu na vyčistenie
vodného toku rieky Váh a brehov vodnej nádrţe Sĺňava od
naplavenín a odpadov nachádzajúcish sa na brehoch.
KOŢP navrhuje predloţiť ţiadosť o nenávratný finančný
príspevok z MŢP SR, z Operačného programu Ochrana
ovzdušia , na zabezpečenie výsadby drevín.
KOŢP navrhuje posilniť v organizačnej štruktúre SMP
oblasť riadenia údrţby a starostlivosti o verejnú zeleň o
pozíciu meneţéra, ktorý bude zastrešovať okrem údrţby i
koncepciu, rozvoj zelene na území mesta a efefektívne
plánovanie a vyuţívanie finančných prostriedkov na tieti
činnosti.
KOŢP navrhuje na najbliţšie rokovanie prizvať riaditeľa
SMP za účelom prerokovania pracovnej činnosti organizácie
údrţby a starostlivosti o verejnú zeleň.

Zapísal: Halašková
V Piešťanoch dňa: 6.6.2008
Schválil: Ing.Wernerová Eva

RŢP
MSÚ
MsZ, MsÚ,
SMP

SMP

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, SMP, ref.daní
a popl., RŽP

