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Dátum konania :16.03.2007

Prítomní: Benko Jozef, Husáriková Beáta PaedDr., Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica,
Mišíková Paulína Mgr., Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Bača František Ing.
Hostia: Ing. Škodná, Ing.Halašková
Program:
1. Zásahy do zelene z dôvodu osadenia reklamných plôch
2. Návrh novely VZN o zeleni
3. Návrh VZN o deratizácii
4. Vyhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom za rok 2006
5. Návrh štatútu ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP
6. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing. Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.Škodná informovala o požiadavke zásahov do zelene z dôvodu prevádzkovania reklamných
a informačných tabúľ. V diskusii bolo poukázané na porušovanie VZN o zeleni pri umiestňovaní
reklamných plôch a bol vyjadrený nesúhlas so zásahmi do zelene.
K bodu 2 :
Ing.Škodná informovala o dôvodoch novelizácie VZN o zeleni. V diskusii odzneli návrhy doplnenia aj
v ďalších odstavcoch VZN a boli navrhnuté pripomienky komisie.
K bodu 3 :
Ing.Baranovič podal informáciu o dôvodoch návrhu nového VZN o deratizácii a vysvetlil otázky
členov komisie.
K bodu 4 :
Materiál „Vyhodnotenie nakladania s odpadmi v roku 2006“ komisia po diskusii navrhla doplniť
o údaje o produkcii odpadu na 1 obyvateľa a o informáciu o odberateľovi a spracovateľovi
vyseparovaného odpadu.
K bodu 5 :
Štatút ceny primátora za aktivity v oblasti ŽP navrhla komisia doplniť a predložiť na rokovanie MsR
a MsZ.
K bodu 6 :
PaedDr.Husáriková predložila písomne podnet obyvateľov bytovky ZŤP na ul. N.Teslu a požiadala
o riešenie jednotlivých bodov príslušnými rferátmi MsÚ.
K bodu 7 :
Ing. Wernerová požiadala o kontrolu dodržiavania VZN o podmienkach držania psov, hlavne vodenia
psov na vôdzke a na odstraňovanie výkalov po psoch.
Ing. Wernerová požiadala o informácie vo veci konania festivalu Hodokvas na letisku v Piešťanoch.
Opakovanie akcie v minuloročnom rozsahu je vážnym zásahom do života obyvateľov a kvality
životného prostredia. Hlučnosť bola mimoriadne vysoká a bol rušený nočný kľud.
PaedDr.Husáriková dala podnet na zníženie poplatku za psa pre osoby ZŤP a tiež požiadala
o preloženie koša na psie exkrementy v lokalite N. Teslu – návrh nového umiestnenia predloží po
konzultácii s ostatnými obyvateľmi v lokalite.
p.Benko opakovane upozornil na jamu a mláku pri reštaurácii Leierov dvor v smere ku kinu.
Mgr.Mišíková opakovane požiadala o zverejnenie záverov rokovania v periodiku Radnica.
MUDr.Urbánek otvoril otázku vhodnosti umiestnenia kompostárne v lokalite záhradníctva na
Vrbovskej ceste. Lokalita je v blízkosti obytnej zóny – N.Teslu. Požiadal o informáciu o funkčnosti
polievacieho parku.
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Uznesenia:
Číslo
12/2007

Bod
prg.
1

13/2007

1

14/2007

2

15/2007
16/2007

3
4

17/2007

5

18/2007

6

Znenie
KOŽP nesúhlasí s úpravou zelene (výruby, orezávky) z
dôvodu prevádzkovania reklamných a informačných tabúľ.
Upozorňuje zároveň na skutočnosť, že podľa § 9 VZN o
zeleni platí zákaz umiestňovať takéto zariadenia v zeleni a
ich osadenie sa dá klasifikovať v niektorých prípadoch ako
poškodzovanie realizovaných sadových úprav.
KOŽP žiada refrát ÚS, aby zámery na umiestňovanie
reklamných a informačných plôch na plochách zelene a v
dotyku s ňou, boli predkladané na prerokovanie do KOŽP.
KOŽP odporúča schváliť novelu VZN o zeleni s
nasledovnými pripomienkami :
- § 7ods.5 bude znieť : V závažných prípadoch pri
rozsiahlych projektoch, ktoré majú radikálne zmeniť ráz
lokality
a pri zásahoch do zelene v lokalitách
najvýznamnejšej zelene v meste (prvky územného systému
ekologickej stability) podmieniť rozhodnutie o výrube
účasťou alebo vyjadrením štátnej správy ochrany prírody, ak
príjmu pozvanie. V prípadoch ak sa mení výrazným
spôsobom cherakter prostredia mesta, by o zásahoch do
uvedenej skupiny zelene malo rozhodnúť na základe
odborných posudkov mestské zastupiteľstvo,
- v § 8 ods. 4 doplniť vetu : Vykonávanie rezov drevín môže
byť realizované len pod dohľadom odborného pracovníka v
odbore arboristika,
- v § 10 ods.3 písm.a) nahradiť znením : Za odstránený
strom bude vykonaná náhradná výsadba vo výške
spoločenskej hodnoty stromu v zmysle vyhlášky č.24/2003
Z.z. Náhradná výsadba bude vykonávaná formou finančnej
náhrady na účet mesta, alebo vykonaním priamej výsadby so
starostlivosťou 3 roky. Hodnota jedného stromu je vo výške
10 000,-Sk vrátane jeho údržby počas troch rokov.,
- v § 10 ods. 4 na začiatok textu doplniť : Náhradnú výsadbu
realizuje povinná osoba v mieste odstránenej zelene, alebo v
blízkej lokalite.
KOŽP odporúča VZN o deratizácii schváliť.
KOŽP materiál Vyhodnotenie nakladania s odpadmi v roku
2006 berie na vedomie s návrhom doplniť : a) informáciu o
odberateľoch a zhodnotiteľoch vyseparovaného odpadu, b)
množstvo vyprodukovaného odpadu na občana.
KOŽP odporúča scváliť Štatút ceny primátora mesta
Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP s
pripomienkami :
- a) zmeniť bod II. nasledovne : Cena sa udeľuje občanom
alebo inštitúciam, ktorých aktivity boli zamerané v prospech
mesta Piešťany,
-b) doplniť bod V. v znení : Informácie o ocenenom
uchádzačovi a jeho aktivitách budú zverejnené v mestskej
tlači a na internetovej stránke mesta.
KOŽP žiada MsÚ riešiť písomný podnet obyvateľov
bytovky ZŤP na ul. N.Teslu v oblastiach :
- úprava prevádzkových hodín do 22.00.
- zabezpečiť údržbu zelene,
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- kontrolu deratizácie v prevádzke pohostinstva,
- kontrolu náhradných výsadieb f. Monáda,
-dbať na pravidelné zametanie a čistenie verejných
priestranstiev a zelene v celej lokalite,
- zamedziť parkovanie návštevníkov pohostinstva pod
oknami bytového domu.
KOŽP žiada pri kontrole psov zamerať sa nielen na platenie
poplatku, ale aj na správne vodenie psa a udržiavanie čistoty
po psoch.
KOŽP navrhuje zníženie poplatku za psa pre ľudí ZŤP.
KOŽP navrhuje prehodnotenie umiestnenia kompostárne v
lokalite areálu záhradníctva na Vrbovskej ceste.
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POZN.:
Zapísal: Ing. Baranovič

V Piešťanoch dňa: 21.3.2007
Schválil: Ing. Wernerová
Prílohy:

Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, členovia komisie, r. org.
zabezpečenia, MsP, r. dopravy, SMP, r.
podnikania, služieb a CR, r. ŽP, r.ÚS, r. daní a
poplatkov

