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Dátum konania :14.08.2008

Prítomní: Bača F František Ing., Benko Jozef, Husáriková Beáta PaedDr., Kostolanská Danica,
Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Jakubec Bruno Mgr., Mišíková Paulína Mgr., Ondrašíková Eva
Hostia: Ing. Antalová – Sloboda zvierat, Ing.Jančina - SMP
Program:
1. Činnosť RC Slobody zvierat - Ing.Antalová
2. Služby mesta Piešťany , organizačné zabezpečenie prác na údržbe verejnej zelene - Ing.Jančina
3. Zadanie urbanistickej štúdie relaxačno-rezidenčného kompexu "Lodenica"
4. Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území mesta Piešťany
5. Návrh zmeny štatútu udeľovania Ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP
6. Rôzne
7. Podnety členov komisie pre činnosť MsZ, MsR a MsÚ
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla Ing. Wernerová – predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
Ing. Baranovič informoval o žiadosti firiem susediacich s útulkom zvierat o jeho premiestnenie
a krokoch, ktoré mesto podniklo na riešenie tejto problematiky. Ing. Antalová stručne opísala súčasný
stav v útulku, informovala o výsledku kontroly z Trnavy, poukázala na opodstatnenosť takéhoto
zariadenia na území mesta a odpovedala na otázky členov komisie. Čo sa týka čistoty a hygieny podľa
p.Antalovej je zabezpečená na dobrej úrovni, výsadbu stromov ako bariéru okolo plota nie je možné
realizovať, pretože koterce sú na hranici pozemku. Zvieratá z iných obcí odoberajú, pretože aj tak by
im ich nechali vonku za plotom a obce za takto prevzaté zvieratá platia. Sloboda zvierat zvieratá
neutráca a znižovať stav zvierat v útulku touto cestou nebude možný.
K bodu 2 :
Členovia KOŽP spolu z riaditeľom diskutovali o otázke zlepšenia úrovne prác na údržbe verejnej
zelene. V diskusii odzneli nasledovné témy, úlohy a závery :
- nutnosť definovať a stanoviť výkonné a koncepčné oblasti práce pre SMP a MsÚ
- mesto aj SMP by mali na spoločnom stretnutí určiť priority a metodiku starostlivosti o zeleň
a v prípade potreby zmeniť zriaďovaciu listinu SMP
- koncepcia tvorby zelene by mala byť zápežitosťou Mesta a nie SMP
- úlohou služieb je okamžite reagovať na vzniknuté problémy
- personálne zmeny treba uskutočňovať tak, aby bola zabezpečená vyššia kvalita služieb na všetkých
úrovňach
- vzdelanie je kritériom, ale nemalo by byť rozhodujúce – najdôležitejšia je ochota a chuť pracovať
v prospech mesta a pracovať na svojom odbornom raste
- zo strany SMP je možná i spolupráca s odbornými záhradníckymi firmami formou zmluvy o dielo
- projekty a návrhy drobných úprav parčíkov, zelených plôch a obnovu záhonov by malo zabezpečiť
MsÚ svojimi kapacitami
- preveriť možnosti obnovy ružovej záhrady v parku ( vodovod, postreky, materiál )
- navrhnúť v krátkej budúcnosti do rozpočtu mesta spracovanie PD „Rekonštrukcia mestského parku“
K bodu 3 :
Materiál - zadanie urbanistickej štúdie relaxačno-rezidenčného kompexu "Lodenica" nie je v tomto
termíne pripravený na rokovanie komisií MsZ.
K bodu 4 :
Komisia odporúča VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území mesta Piešťany.
K bodu 5 :
Komisia odporúča zmenu štatútu udeľovania ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP
schváliť. Výšku finančnej odmeny navrhuje vo výške 330 eur.
K bodu 6 :
Členovia komisie upozornili na nasledovné problémy :
- húpací most – na lanách je padnutý a opretý zlomený konár zo stromu
- na lávke cez Dubpvé pri OC BILLA sú poškozené (odhnité) cca tri drevenné dosky
- prevádzka zariadenia na N.Teslu (p.Horvát) – nachádza sa tu suchý strom poškodený pri stavebných
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prácach
- výskyt hlodavcov vo zvýšenej miere
- zlé hygienické pomery – podnet na ÚVZ
- poškodzovanie stromu neznámou osobou – javora pred
domom na Vodárenskej 98
K bodu 7 :
- Členovia komisie žiadali riešiť stav na Winterovej ul. pred cukrárňou KORZO – umiestnenie kovovej
platne. Po informácii o začatom správnom konaní navrhli uznesenie k tejto problematike.
- Vo veci Generelu zelene navrhuje komisia predložiť MsZ na schválenie Dokument starostlivosti
o dreviny, problematiku nezastaviteľných plôch zapracovať do ÚP mesta.
Uznesenia:
Číslo
36/08

Bod
prg.
1

37/08

2

38/08

4

40/08

5

41/08

7

42/08

7

Adresát

Znenie
KOŽP žiada zachovať útulok v lokalite na Priemyselnej ul. a
zlepšiť technickými opatreniami hygienické podmienky a
riešiť otázku hluku a zápachu (bariéry). KOŽP navrhuje, aby
mesto preverilo stav pozemkov v extraviláne a navrhlo novú
lokalizáciu útulku na 20 – 30 rokov dopredu.
KOŽP žiada MsÚ a SMP, aky na spoločnom stretnutí
stanovili priority v oblasti údržby a rozvoja verejnej zelene
na území mesta, vyjasnili si výkonné a koncepčné oblasti
právomoci a pripravili v tomto zmysle zmenu zriaďovacej
listiny
KOŽP odporúča VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na
území mesta Piešťany.
KOŽP odporúča zmenu štatútu udeľovania ceny primátora
za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP schváliť. Výšku
finančnej odmeny navrhuje vo výške 330 eur.
KOŽP žiada MsÚ vzhľadom na pretrvávajúce problémy s
odstránením kovovej platne prekrývajúcej koreňový systém
stromu na pešej zóne, nepovoliť terasu v roku 2009
prevádzkovateľovi cukrárne na Winterovej ul. č.28. Terasu
povoliť až po ukončení správneho konania a zaplatení
pokuty a na základe písomného záväzku prevádzkovateľa,
že odstránenú kovovú platňu na koreňový systém v
budúcnosti nepoloží.
KOŽP navrhuje zaradiť na rokovanie MsZ materiál o
spracovanom Genereli zelene a navrhnúť na schválenie
„Dokument starostlivosti o dreviny“ a dokument „
Nezastavateľné plochy na území mesta Piešťany“, ktorý
bude zapracovaný pri najbližšej zmene do Územného plánu
mesta Piešťany.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 18. 08. 2008
Schválil: Ing. Wernerová
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Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref. Org. zab., RÚS
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