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Prítomní: Benko Jozef, Duffek Kornel, Kostolanská Danica, Ondrašíková Eva, Urbánek Marián
MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Bača F František Ing., Jakubec Bruno Mgr.
Program:
1.Generel zelene mesta Piešťany
2. Žiadosť o premiestnenie útulku zvierat
3. Návrh rozpočtu referátu ŽP
4. Návrh VZN o pamätihodnostiach mesta
5. Návrh VZN o poplatku za komunálny odpad
6. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla jej predsedkyňa Ing.Wernerová. V úvode vyslovila poďakovanie
Mgr.Mišíkovej a PaedDr. Husárikovej, ktoré sa vzdali členstva v komisii, za ich činnosť a informovala
o schválení nových členov – p.Kornela Duffeka a Ing.Petra Zemana.
K bodu 1 :
K materiálu Generel zelene v diskusii členovia komisie vyjadrili názor, že nezastaviteľné plochy zelene
je potrebné do územného plánu zapracovať v čo najkratšom termíne a nečakať až na spracovanie
nového úuemného plánu.
K bodu 2 :
Diskusia o premiestnení útulku sa rozšírila aj o témy samotnej prevádzkya jej financovania. Členovia
komisie odporučili aj úpravu zmluvného vzťahu a počtu zvierat v útulku. Náklady na premiestnenie
útulku by mali znášať žiadatelia.
K bodu 3 :
Návrh rozpočtu referátu komisia odporučila schváliť.
K bodu 4:
VZN o pamätihodnostiach mesta je potrebné doplniť o prírodné pamätihodnosti. Komisia navrhuje
zvážiť aj zaradenie významných stromov do zoznamu prírodných pamätihodností mesta. V diskusii
členovia komisie navrhli podať podnet na obec Banka alebo ObÚŽP na zabránenie devastácie
Rimplerova bažina.
K bodu 5 :
Návrh VZN o popolatku za odpad komisia odporučila schváliť.
K bodu 6 :
P.Benko vyslovil podnety na údržbu zelene – križovatka Dubová a Žilinská a nové výsadby v parku.
P.Urbánek navrhol predĺžiť vývoz bioodpadu z rodinných domov min. o jeden vývoz.
K bodu 7 :
Ing.Wernerová požiadala o kontrolu uznesenia KOŽP týkajúcu sa výrubu stromu pri hrobke
Winterovcov.
Uznesenia:
Číslo
51/08

Bod
prg.
1

Znenie
KOŽP odporúča uznesenia navrhnuté v materiáli Generel
mesta Piešťany schváliť s nasledovnou pripomienkou na
doplnenie
uznesenia
označeného
písm.
B/
:
„ Zmenu územného plánu mesta Piešťany obstarať po
spracovaní Generelu dopravy v najskoršom možnom
termíne“.

Adresát
MsR, MsZ

Termín
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52/08

2

53/08

3

54/08

4

55/08

5

56/08

6

57/08

6

58/08

7

59/08

7

KOŽP k predloženému materiálu o útulku zvierat zaujala
nasledovné stanovisko :
KOŽP žiada zachovať útulok pre zvieratá. Navrhuje
prehodnotiť zmluvu s RC Sloboda zvierat z pohľadu počtu
umiestňovaných zvierat, z pohľadu funkcie pre mesto a
funkčnosti pre celý región, vrátane prehľadu príspevkov na
prevádzku útulku. V súčasnom útulku je potrebné
technickými opatreniami zlepšiť hygienické podmienky a
zabezpečenie čistoty kotercov. V prípade premiestnenia
útulku komisia mavrhuje vybudovať ho na náklady
žiadateľov o premiestnenie, v rozsahu akom je
prevádzkovaný v súčasnej dobe s podmienkou zlepšenia
podmienok pre zvieratá.
KOŽP k návrhu rozpočtu referátu ŽP nemá pripomienky a
odporúča ho zaradiť do návrhu rozpočtu mesta v plnom
rozsahu a schváliť.
KOŽP navrhuje doplniť zoznam pamätihodností mesta o
prírodné pamätihodnosti podľa predloženého návrhu.
KOŽP odporúča návrh VZN o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady schváliť.
KOŽP žiada z dôvodu bezpečnosti dopravy zabezpečiť
úpravu živého plota na križovatke ulíc Žilinská a Dubová.
KOŽP žiada zabezpečiť údržbu novovysadených drevín v
parku - kotvevie vrastené do kôry stromov.
KOŽP žiada preveriť plnenie uznesenia komisie vo veci
výsadby drevín na cintoíne na Bratislavskej ceste, ktorou je
podmienený výrub topoľa pri hrobke Winterovcov.
KOŽP navrhuje predľžiť vývoz bioodpadu z domácností o
jeden vývoz.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 22.10.2008
Schválil: Ing.Eva Wernerová
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MsÚ, MsR,
MsZ
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Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref.org.zab., SMP,
ref.ÚS, RŽP, ref.daní a poplatkov

