Komisia MsZ Piešťany pre ochranu životného prostredia
Z Á P I S N I C A č. 4/2007
Strana 1 z 2

Dátum konania :04.05.2007

Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Jakubec Bruno Mgr., Mišíková Paulína Mgr.,
Ondrašíková Eva, Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Husáriková Beáta PaedDr., Kostolanská Danica
Program:
1. Návrh na zmenu rozpočtu mesta
2. Ošetrovanie zelene na verejných priestranstvách
3. Výruby stromov za obdobie 2006-2007
4. Krajinné výstavy - informácie
5. Výsledky kontroly psov
6. Podnety členov komisie pre prácu MsZ,MsR,MsÚ
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla jej predsedkyňa Ing.Wernerová.
Úvod zasadnutia bol venovaný problematike bodu 4. Ing.Wernerová a Ing. Škodná sa zúčastnili
pracovnej cesty na Krajinné výstavy do Nemecka, Rakúska a Čiech. Informovali o prezentovaných
projektoch renovácie zdevastovaných častí území, kde vznikli nové kvalitné verejné priestory (parky,
záhrady, oddychové plochy, bývanie a pod.) a zároveň boli revitalizáciou uzemia zlikvidované
ekologické záťaže. Výklad bol doplnený premitnutou fotodokumentáciou.
K bodu 1 :
Členovia komisie boli informovaní o navrhovaných zmenách v rozpočte mesta týkajúcich sa
problematiky ŽP. K materiálu neboli pripomienky
K bodu 2 :
Ing.Wernerová informovala o výsledkoch pracovného stretnutia k problematike údržby verejnej zelene.
Za prvoradé vo vzťahu k občanom je nutné zlepšiť informovanosť a spôsoby komunikácie
s verejnosťou. Možnosťou sú aj stretnutia poslancov a pracovníkov mesta s občanmi formou
občianskych výborov. Dôležité je spracovať analýzu výkonov a nákladov na jednotlivé činnosti, aby sa
na základe takto spracovaného podkladu dalo žiadať zvýšenie finančných prostriedkov na udržbu
zelene.
K bodu 3 :
RŽP pripravil zoznam rozhodnutí o výruboch drevín. Objasnený bol postup podávania žiadostí
a procese povoľovania. Bol vyslovený názor, aby a viac pozornosti a finančných prostriedkov
vyčlenilo na pravidelné ošetrovanie a nie na výruby.
K bodu 5 :
Členovia komisie sa oboznámili s výsledkom kontrolnej akcie MsP zameranej na dodržiavanie VZN
o podmienkach držania psov.
K bodu 6 :
K organizácii podujatia Hodokvas na letisku sú zo strany členov komisie požiadavky zabezpečiť
merania hluku, zaviazať organizátora čistenie verejných prietranstiev, ktoré znečistia účastníci akcie.
Zistiť hranice hluku, ktoré nesmú byť prekročené a organizátorovi stanoviť limity a podmienky
dodržať STN pre oblasť hluku a vplyvov na ŽP.
K bodu 7 :
- požiadavka riešiť sadové úpravy v lokalite Bodona
- informácia o zavlažovacom vodovade v parku – poškodenie v 3 miestach je riešené postupným
odstraňovaním závad
- výrub a uprava drevín pri vile berlin z dôvodu prístupu k citylightu
Uznesenia:
Číslo
21/2007

Bod
prg.
1

21/2007

2

Znenie
KOŽP berie na vedomie predložený návrh na zmenu
rozpočtu mesta
KOŽP žiada SMP predkladať mestu (MsÚ, MsZ) 1x ročne
finančno-výkonovú analýzu prác na údržbe verejnej zelene

Adresát
Ref. Financií
MsZ
SMP

Termín
18.5.2007
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23/2007

3

24/2007

5

25/2007

6

26/2006

6

26/2007

7

27/2007

7

28/2007

7

Dátum konania :04.05.2007
KOŽP žiada MsÚ, aby občanov vopred informoval o
plánovaných výruboch na území mesta.
KOŽP žiada MsP vykonávať intenzívnu kontrolu
dodržiavania VZN o podmienkach držania psov každý
mesiac minimálne dva dni a všetky zistené priestupky
sankcionovať.
KOŽP žiada MsÚ, aby organizátora podujatia HODOKVAS
zaviazal
dodržiavaním
všetkých
STN
noriem
ovplyvňujúcich verejné priestranstvá a obytné zóny, a aby
organizátor zabezpečil vyčistenie verejnýcch plôch od žel. a
autobusovej stanice až po letisko.
KOŽP žiada MsÚ, aby objednal kontrolné merania hluku
počas trvania akcie HODOKVAS.

MsÚ-RŽP

trvale

MsP

trvale

KOŽP žiada MsÚ rokovať s SVP o stave výšky hladiny
vody v Dubovej a zabezpečiť, aby bola stabilná hlavne v
období hniezdenia kačíc.
KOŽP žiada MsÚ riešiť sadové úpravy v časti Bodona bytovka.
KOŽP nesúhlasí s výrubom drevín na ploche pri vile Berlin
a navrhuje premiestnenie cityligtu. Kroviny je možné
ošetriť.

MsÚ-RŽP

Počas
trvania
akcie
05/2007

MsÚ - RMM

10/2007

MsÚ -RKŠM

MsÚ-RŽP

Pred
začiatkom
akcie

MsÚ-RÚS

POZN.:
Zapísal: Ing. Škodná, Ing. Baranovič

V Piešťanoch dňa: 4.5.2007
Schválil: Ing. Wernerová

Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, členovia komisie, ref.org.zabezp.,
SMP, MsP, ref.financií, ref. MM, ref.KŠM,
ref.ÚS

