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Dátum konania :07.09.2007

Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica, Ondrašíková
Eva, Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Husáriková Beáta PaedDr., Mišíková Paulína Mgr.
Program:
1. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2007
2. Informácia o schválených výruboch na verejných priestranstvách
3. Spolufinancovanie vypracovania PD Revitalizácia potoka Dubová
4. Podnety na návrh rozpočtu mesta na rok 2008
5. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR, MsÚ
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie viedla Ing.Wernerová, predsedkyňa komisie. K jednotlivým bodom programu prebehla
diskusia. Problematiku vysvetlil Ing.Baranovič, tajomník komisie a komisia prijala uznesenia.
V bode 5. členovia komisie navrhli riešiť problematiku starostlivosti o CHA Sĺňava, oddychové plochy
v lokalite Sever, efektívnejšie triedenie plastov a tetrapakov, obhliadku topoľa na Teplickej ul., riešiť
situáciu s dlhodobo odstavenými autami, urgovať výstavbu Auparku a odstránenie stavby v centre
mesta.
V bode rôzne boli komisii predložené projekty „Parkoviská M.Belu“ a „Komunikácia Záborského“,
ktoré riešia aj zásahy do zelene a nové výsadby.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
53/07
1
54/07

2

55/07

3

56/07

4

57/07

5

58/07

5

Znenie
KOŽP odporúča zmenu rozpočtu mesta na rok 2007
schváliť.
KOŽP informáciu o schválených výruboch drevín na
verejných priestranstvách berie na vedomie.
KOŽP odporúča finančnú spoluprácu mesta a SVP za
účelom vypracovania PD "Revitalizácia potoka Dubová"
schváliť a podporuje práce na realizácii revitalizácie potoka
Dubová podľa spracovanej štúdie.
KOŽP žiada MsÚ do rnávrhu rozpočtu mesta na rok 2008
zaradiť finančné prostriedky na :
1. Vypracovanie PD na veľkokapacitné parkovisko
(podzemné alebo nadzemné) na Nálepkovej. ul.,
2. Vypracovanie dokumentu "Chránené druhy rastlín a
živočíchov na území mesta Piešťany",
3. Starostlivosť o Chránený areál Sĺňava - časť Výsadba
(kosenie, čistenie),
4. Starostlivosť o zeleň - kruhové objazdy,
5. údržba nových výsadieb stromov, kríkov a trávnikov
podľa investičných akcií mesta (Dubová,
parkoviská,stromoradia),
6. Oprava chodníkov vrátane vyfrézovania pňov vyrúbaných
stromov,
7. Spracovanie projektu na eurofondy – výstavby
kompostárne
KOŽP navrhuje pozvať na najbližšie rokovanie zástupcu
SRZ vo veci riešenia zarastania vodnej nádrže Sĺňava.
KOŽP žiada MsÚ zabezpečiť osvetu vo veci stláčania
plastových obalov a zabezpečiť vyššiu frekvenciu vývozu
tetrapakov z rodinných domov.
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60/07

5

61/07

5

62/07

5

63/07

5

64/07

5

65/07

6

66/07

6

Dátum konania :07.09.2007
KOŽP odporúča MsÚ a SMP vykonať obhliadku stromu topoľa pri DI na sídlisku Teplická, kde a ohrozuje ľudí a ich
majetok a žiada vykonať príslušné opatrenia (orezávka príp.
odstránenie)
KOŽP žiada na najbližšie rokovanie zaradiť bod Piešťany sever, prerokovanie štúdie. Cieľom je navrhnúť lokalitu na
oddych a športové aktivity obyvateľov.
KOŽP žiada MsÚ vykonať všetky opatrenia, aby investor v
zmysle zmluvy realizoval výstavbu Auparku.
KOŽP žiada MsÚ zvolať rokovanie za účasti všetkých
odborných a dotknutých zložiek vo dodržiavania pravidiel
ochrany Chráneného areálu Sĺňava.
KOŽP žiada MsP vykonať zákonné opatrenia vo veci
dlhodobo nepojazdných a odstavených áut na území mesta.
KOŽP žiada MsÚ zabezpečiť nápravu stavu vo veci
nehnuteľnosti na rohu ulíc Nitrianskej a Hviezdoslavovej,
kde stavba je hanbou centra mesta.
KOŽP neodporúča výrub drevín pri Nsp V Piešťanoch.
Navrhuje úpravu korún orezávkou.
KOŽP súhlasí s predloženými projektami "Parkoviská
M.Bela" a "Komunikácia J.Záborského" s nasledovnými
pripomienkami :
1. Zabezpečiť v rozpočte mesta finančné prostriedky na
údržbu drevín v prvých troch rokoch - polievanie,
hnojenie,
2. Nakoľko v prípade ul. M.Bela ide o súčasť biokoridoru
vykonať adekvátnu náhradu zelene napr. rozšírením
zeleného pásu smerom na juh.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 14.9.2007
Schválil: Ing.Wernerová
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