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Dátum konania :08.01.2014

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Mgr., Kubo Vladimír, Šmída Ján RNDr., Tremboš
Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Stručková Eva Ing.
Tajomník : Halašková Martina Ing.
Program:
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení komisie za rok 2013
2. Schválené investičné akcie v roku 2014
3. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ŽP za rok 2013
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyň komisie Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Členovia komisie diskutovali k materiálu plnenie uznesení komisie za rok 2013. Vzhľadom na stav
plnenia niektorých uznesení komisia prijala doplňujúce uznesenia.
Komisia pre ochranu ŽP v minulom roku sa uzniesla na 58 odporúčaniach, návrhoch a výzvach ,
okrem 3 boli všetky vykonané alebo akceptované . KOŽP sa pravidelne vyjadruje k žiadostiam o
výrub stromov, k novým PD na verejných priestranstvách, ktoré sa dotýkajú zelene, bola iniciátorom
besedy o chove psov na TV Karpaty, podnietila verejnú diskusiu k rekonštrukcii parku, ďalšiu
rekonštrukciu uličných stromoradí a ich ochrany, zverejnenie mapy voľného pohybu psov, psích košov
a tiež zoznamu platičov dane za psa na www stránke mesta.
K bodu 2 :
Členovia komisie sa oboznámili so zoznamom investičných akcií, na ktoré boli v rozpočte mesta na rok
2014 schválené finančné prostriedky.
K bodu 3 :
Členovia komisie boli vyzvaní na predkladanie návrhov na ocenenie Cenou primátora mesta za aktivity
v oblasi ŽP v termíne do 31.1.2014.
K bodu 4:
Členovia komisie navrhli riešiť niektoré otázky v oblasti problematiky chovu psov a tiež mestskej
www stránky. Vyjadrili tiež nespokojnosť s výškou finančných prostriedkov na dotácie.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
01/2014
1

02/2014

1

03/2014

1

04/2014

1

05/2014

1

06/2014

1

Znenie
KOŽP odporúča zvolať metodické stretnutie učiteľov
prírodovedných predmetov - metodický deň, s obsahom
"Chránené územia a iné ekologicky hodnotné územia Piešťan
a okolia" a "Menežment divokých skládok".
KOŽP odporúča umiestnenie fotopascí za účelom získania
informácií o znečisťovateľoch územia Mesta Piešťany s
vyhodnotením za rok 2014.
KOŽP navrhuje zdokumentovať situáciu s odpadmi v oblasti
Rymplerova Važina a medzivážsky priestor a zistené
informácie smerovať na riešenie príslušným štátnym orgánom.
KOŽP odporúča umiestnenie informačnej tabule o otvorení
hrádze zopakovať pri Krajinskom moste a na Lodenici pri
výjazde cyklotrasy.
KOŽP navrhuje prizvať na spoločné rokovanie príslušných
komisií riaditeľa OOCR Rezort Piešťany a zástupcu RÚS
MsÚ za účelom prezentácie činnosti v oblasti cyklistickej
dopravy.
KOŽP odporúča preveriť obnovu vodorovných značení na
rekonštruovaných povrchoch ciest - Díčová, Komenského,
atď.

Adresát
RŠ, RŽP

MSP, RŽP
Členovia
komisie, RŽP
RÚS
OOCR, RÚS

RÚS

Termí
n
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07/2014

1

08/2014

1

09/2014

4

10/2014

4

11/2014

4

12/2014

4

13/2014

4

Dátum konania :08.01.2014
KOŽP žiada informáciu o vyhodnotení PHSR do roku 2013 a
príprave nového PHSR na roky 2014-2020.
KOŽP navrhuje informovať v periodiku Radnica o zverejnení
mapy výbehov pre psov a mapy umiestnení košov na psie
exkrementy a o zverejnení zoznamu platičov dane za psa na
www.piestany.sk
KOŽP navrhuje informovať v rámci propagácie separovaného
zberu aj o spôsobe nakladania so psími exkrementami.
KOŽP navrhuje zistiť prostredníctvom veterinárnych lekárov
počet čipovaných psov v Piešťanoch a porovanať s evidenciou
prihlásených psov na MsÚ.
KOŽP upozorňuje na formálne a obsahové nedostatky
www.piešťany.sk v časti geografia a príroda a žiada
administrátora údaje aktualizovať .
KOŽP navrhuje zmeniť (aktualizovať) štruktúru stránky
www.piestany.sk po stránke formálnej aj obsahovej
KOŽP vyjadruje nespokojnosť s výškou finančných
prostriedkov na
dotácie v oblasti ekológie a
environmentalistiky a navrhujú v prichádzajúcom roku
prehodnotiť objem pridelených finančných prostriedkov

Zapísal: Ing.Martina Halašková
V Piešťanoch dňa: 9.1.2014
Schválil: Ing- Eva Wernerová

R stratégie
RŽP

RŽP
RŽP
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R organizačný
Prednostka
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Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, ref. Org.zabezpečenia, členovia
komisie, ref.ŽP, RÚS,

