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Prítomní: Benko Jozef, Jakubec Bruno Mgr., Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr.,
Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Husáriková Beáta PaedDr.
Ospravedlnení: Bača F František Ing., Kostolanská Danica, Mišíková Paulína Mgr.
Hostia: RNDr.Bartošová Denisa
Program:
1. Návrh rozpočtu referátu ŽP na rok 2009
2. Rôzne
3. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla je predsedkyňa Ing.Wernerová.
K bodu 1 :
Členom komisie bol predložený návrh rozpočtu referátu ŽP. Vysvetlenie k jednotlivým položkám dal
Ing.Ondrišík a RNDr.Bartošová. K problematike rozpočtu prijala komisia uznesenia č. 43 a 44.
K bodu 2 :
- Ing. Wernerová informovala o skutočnosti, že Mgr. Pavlína Mišíková sa z dôvodu nových
pracovných povinností vzdala členstva v komisii. Strana zelených, ktorá ju na post člena navrhla
doporučuje na uvoľnené miesto Ing.Viliama Vavru.
- členovia komisie prerokovali požiadavku zriadiť plochu pre voľný pohyb psov v lokalite Kanada,
ktorá by slúžila aj pre imobilných majiteľov psov
- nepriaznivú situáciu v novovybudovanom podchode pod železnicu navrhuje komisia prerokovať so
ŽSR
K bodu 3 :
- komisia sa zaoberala možnosťou kontroly psov podľa mesta Veľký Krtíš, ktorý urobil nárazovú akciu
cestou Mestskej polície vo firmách, RD a panelákoch za účelom zistenia : - či chovajú psov, - či sú
chované psy prihlásené. Zisteným neprihláseným psom by boli poslané upomienky a výzva na
zaplatení dane za psa. Komisia odporúča MsÚ zverejniť údaje o platičoch dane za psa v mediách
(www stránka, periodiká).
- komisia v predloženej PD „ Úprava okolia Farského kostola Piešťany“ doporučuje navrhnúť do PD
väčšie zastúpenie dlhovekých stromov na úkor zakrslých ihličnanov a pokryvných drevín. Komisia
zároveň žiada o predkladanie PD na vyjadrenie v rozpracovanosti, nie až po ich spracovaní
a odovzdaní.
Uznesenia:
Číslo
43/08

Bod
prg.
1

44/08

1

45/08

2

46/08

2

47/08

2

Znenie
KOŽP žiada v návrhu rozpočtu RŽP vyznačiť potrebné nutné výdavky farebne a opätovne pripraviť na rokovanie
komisie dňa 7.10.2008 o 15,00 h.
KOŽP odporúča riešiť mestský park formou postupného
vypracovávania PD na základe vypracovanej komplexnej
štúdie mestského parku - návrh vyčleniť v rozpočte mesta 1
000 000,-Sk. Po spracovaní štúdie v ďalších rokoch
spracovávať šiastkové realizačné projekty.
KOŽP odporúča na uvoľnené miestov člena komisie pre
ochranu ŽP Ing.Viliama Vavru, ktorého navrhla Strana
zelených. Mgr.Pavlína Mišíkova sa vzdala mandáru člena
vzhľadom na nové pracovné povinnosti.
KOŽP navrhuje preveriť vybudovanie voľnej plochy pre
psov v lokalite Kanada - plochu pre voľný pohyb psov, ktoré
vlastnia imobilný občania.
KOŽP navrhuje preverenie novovybudovaného podchodu
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MSÚ -RŽP
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MsÚ - RŽP
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48/08

3

49/08

3

50/08

3

pod žepezničnú trať za účelom skvalitnenia verejného
osvetlenia a preverenia možnosti zámeny jazdných pruhov
pre cyklistov s chodcov, z dôvodu vznukaniu kolíznych
situácií
KOŽP odporúča zverejniť zoznam platičov za psa v médiach
- www, tlač
KOŽP doporučuje navrhnúť v PD "Úprava okolia farského
kostola" väčší počet stromov na úkor zakrslých ihličnanov a
pokryvných drevín.
KOŽP žiada MsÚ opredkladanie projektov na vyjadrenie v
štádiu rozpracovanosti, nie až po jeho odovzdaní.

Zapísal: Ondrišík
V Piešťanoch dňa: 18.9.2008
Schválil: Wernerová

MsÚ
MsÚ
MsÚ

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, Ref.ÚS, Ref.ŽP

