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Dátum konania :09.01.2012

Prítomní: Jezerská Janka Mgr., Stručková Eva Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Jakubec Bruno Mgr., Kubo Vladimír, Šmída Ján RNDr.
Hostia: Mackovjaková Monika Mgr., Kováčová Daniela- RC Sloboda zvierat , Ing.Peter Konečný
Tajomník : Baranovič Ján Ing.
Program: 1.Informácia o výruboch za 4.štvrťrok 2011
2. Informácia o dotáciach PO a FOP
3. Informácia o čiernej skládke (odpad z kolonády)
4. Prevody majetku
5. Harmonogram zasadnutí
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Členom komisie bol predloţený prehľad výrubov stromov na verejných priestranstvách za obdobie
1.10 – 31.12.2011. V súvislosti s početnými diskusiami o oprávnenosti výrubov na sídliskách bolo
navrhnuté, aby MsÚ zabezpečil vypracovanie inventarizácie drevín vo vybraných sídliskách
s opakujúcimi sa ţiadosťami o výrub, na základe ktorej by bolo jednoznačne určené, ktoré dreviny je
nutné asanovať. Na spracovanie odporúča komisia preveriť financovanie z existujúcich grantov alebo
ju zabezpečiť v spolupráci s odbornými vysokými školami.
K bodu 2 :
Ing.Baranovič informoval, ţe poskytnuté dotácie v roku 2011 boli príjmateľmi vyúčtované a pre rok
2012 bolo na dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky vyčlenených 1 660 eur.
K bodu 3:
Ing.Baranovič informoval o riešení nepovoleného vývozu odpadu z rekonštrukcie kolonády.
K bodu 4 :
Mgr.Mackovjaková oboznámila prítomných s materiálmi k ţiadostiam o zámenu pozemkov so
spoločnosťami Satex International s.r.o. a Rehoľa s.Alţbety, OSE. Tieţ informovala o návrhu
podmienok verejnej obchodnej súťaţe na prenájom prírodného amfiteátra.
K bodu 5 :
N azáklade predloţeného harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ sa prítomní členovia komisie dohodli
na termíne najbliţšieho zasadnutia komisie – v pondelok 6.2.2012.
K bodu 6 :
- P.Kováčová v zastúpení RC Sloboda zvierat informovala o probléme s vývozom odpadu –
staé koberce od občanov vyuţité ešte v kotercoch pre psov-, a ţiadala o moţnosť ukladania
do zberného strediska počas zimných mesiacov, z dôvodu obmedzených moţností vývozu
priamo na skládku v Rakoviciach. Po konzultácii s hlavným kontrolóm mesta boli dohodnuté
podmieky, pri splnení ktorých by ukladanie odpadu, ktorý má pôvod u fyzických osôb občanov mesta a v útulku sa len dočasne vyuţijú, bol v zbernom stredisku odpadu moţný.
RC Sloboda zvierat musí splniť podmienky ukladania odpadu v zbernom stredisku tak ako
kaţdý občan – preukázať sa obč. preukazom (fotokópia o.p. darcu kobercov) a zaplatiť
poplatok podľa hmotnosti odpadu.
- Ing.Baranovič informoval o zverejnení termínu na predkladanie návrhov na udelenie ceny
primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŢP.
- Ing. Wernerová tlmočila poţiadavku zástupcov environmentálnych aktivistov pôsobiacich
v Zrnku, ktorí hľadajú spolupracovníkov ochotných participovať na vedení ekologického
krúţku pre ţiakov základných škôl
Uznesenia:
Číslo
1/2012

Bod
prg.
1

Znenie
KOŢP berie na vedomie informáciu o výruboch na
verejných priestranstvách v meste Piešťany za obdobie od
1.9 do 31.12.2011.
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1

3/2012

4

4/2012

4

5/2012

4

6/2012

6

7/2012

6

Dátum konania :09.01.2012
KOŢP odporúča pripraviť návrh komplexného riešenia
údrţby drevín na sídliskách s nasledovným postupom :
spracovanie inventarizácie drevín vo vybraných prioritných
lokalitách, určenie priorít postupu pri údrţbe resp. výruboch
na základe aktuálneho stavu drevín, zabezpečiť projekty
náhradných výsadieb v zmysle platnej legislatívy.
KOŢP neodporúča schváliť zámenu pozemkov medzi
mestom Piešťany a spoločnosťou SATEX International, s.r.o
v lokalite Beethovenova ul.
KOŢP nemá námietky k ţiadosti o zámenu pozemkov v k.ú.
Piešťany medzi mestom Piešťany a Rehoľou sv. Alţbety.
KOŢP nemá pripomienky k podmienkam obchodnej
verejnej súťaţe na nájom prírodnéno amfiteátra v
Piešťanoch.
KOŢP po prerokovaní ţiadosti RC Sloboba Zvierat a
konzultácii s Hlavným kontrolórom mesta odporúča dočasne
(v zimných mesiacoch) riešiť ukladanie odpadu (starých
kobercov vyhodených občanmi a druhotne vyuţitých v
kotercoch útulku) v zbernom stredisku, za podmienok
ukladania veľkoobjemového odpadu v zbernom stredisku
platných pre všetkých občanov mesta.
KOŢP navrhuje uskutočniť besedu v TV Karpaty o
problematike chovu psov- ich registrácii, platcoch dane za
psa a situácii v útulku - za účasti zástupcov Mesta Piešťany ref.daní a poplatkov, ref.ŢP, KOŢP, MsP a zástupcu RC
Sloboda zvierat.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 11.1.2012
Schválil: Ing. Eva Wernerová
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