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Dátum konania :01.06.2007

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica, Mišíková Paulína Mgr., Ondrašíková Eva,
Urbánek Marián MUDr, Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Husáriková Beáta PaedDr.
Program:
1. Informácia o schválených výruboch na verejných priestranstvách
2. Žiadosti o dotáciu
3. Podnety členov komisie pre prácu MsR,MsZ,MsÚ
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Wernerová.
K bodu 1 :
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým zoznamom schválených žiadostí o výrub drevín na
verejných priestranstvách. Ich otázky a pripomienky vysvetlil Ing. Baranovič.
K bodu 2 :
KČlenovia komisie sa oboznámili si žiadosťami o dotácie, prediskutovali ich. Odporučili scváliť
žiadosti OZ Živá planéta, Orbis klub detí a mládeže, Spojenej školy na Valovej ul..
Žiadosť RC SZ neodporučili schváliť, pretože nesplnila podmienky pridelenia dotácie na odchytené
vtáky t.j. nevybudovala pre nich voliéry.
Žiadosť MO SRZ o dotáciu na rybárske preteky je predmetom komisie pre šport a komisie je ochotná
podporiť projekt v zmysle § 11 písm. f) VZN č.1/2007 pre oblasti ekológie a environmentalistiky.
Žiadosť o dotáciu Združenia pre rozvoj bezoorbových technológií v rastlinnej výrobe komisia
neodporúča schváliť z dôvodu, že plánovaná akcia sa uskutoční v apríli 2008. V tejto súvislosti bola
navrhnutá zmena VZN.
Členovia komisie požiadali tajomníka Ing.Baranoviča, aby žiadateľov písomne informoval o dôvodoch
neschválenia žiadostí a navrhol im podať projekty v ďalšom období po splnení požadovaných
podmienok.
K bodu 3 :
Členovia komisie sa zhodli na požiadavke začatia prevádzky fontán na území mesta od 1.5. Klimatické
podmienky sú na to vhodné a prispeje to k oživeniu mesta a jeho zatraktívneniu.
K bodu 4 :
Členovia komisie prediskutovali a upozornili na niektoré oblasti v zabezopečovaní kosenia
a umiestneniu lavičiek.
Uznesenia:
Číslo
29/2005

Bod
prg.
1

30/2007

2

31/2005

2

32/2007

2

33/2007

2

Znenie
KOŽP berie na vedomie informáciu o schválených výruboch
na verejných priestranstvách za obdobie od 1.1. do
31.5.2007
KOŽP navrhuje do VZN č.1/2007zapracovať pevný termín
predkladania žiadostí tak, aby komisie mohli o nich
rozhodovať najneskôr v marci príslušného kalendárneho
roku t.j.v § 7 písm. b) doplniť vetu "Termín uzávierky
príjmania žiadostí bude najneskôr 31.1."
KOŽP odporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť o
dotáciu Orbis klubu detí a mládeže vo ýške 15 000,-Sk na
činnosť EKO klubu.
KOŽO odporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť o
dotáciu Spojenej školy Valova vo výške 14 000,- sk na
výsadbu drevín v areály školy.
KOŽO neodporúča primátorovi schváliť žiadosť MO SRZ z
dôvodu, že projekt nezodpovedá kritériam podľa § 11 písm.
f) VZN č.1/2007

Adresát
MsÚ-RŽP
MsZ
MsÚ –
finančný
odbor
Primátor
Primátor
Primátor
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34/2007

2

35/2007

2

36/2007

2

37/2007

3

38/2007

4

39/2007

4

Dátum konania :01.06.2007
KOŽP neodporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť o
dotáciu RC SZ z dôvodu nesplnenia podmienok pridelenia
dotácie v roku 2005 (voliéry pre vtákov)
KOŽP odporúča MsZ schváliť žiadosť o dotáciu OZ Živá
planéta vo výške 50 000,- Sk na činnosť krúžku pre žiakov
5.-7. ročníka ZŠ
KOŽP neodporúča MsZ schváliť žiadosť o dotáciu
Združenia pre rozvoj bezoorbových technológií v rastlinnej
výrobe z dôvodu, že plánovaná akcia sa uskutoční v apríli
2008.
KOŽP navrhuje sprevádzkovanie fontán na území mesta
každoročne k 1.5.
KOŽP upozorňuje na časový sklz v kosení trávnikov na
sídliskách a žiada SMP zabezpečiť lepšiu organizáciu a
koordináciu prác a ludí.
KOŽP žiada posunúť umiestnenie lavičiek na Nábreží
I.Krasku (medzi mostami) do trávnika tak, aby neboli
prekážkou chodcoom.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 5.6.2007
Schválil: Ing.Wernerová Eva

Primátor
MsZ
MsZ

MsÚ-RMM
SMP
SMP
MsÚ-RMM
SMP

Rozdeľovník:primátor, viceprimátor,
prednostka, členovia komisie, ref.org.zab.,
ref.MM, SMP, finačný odb.

