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Dátum konania :28.01.2014

Prítomní: Jezerská Janka Mgr.,, Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Kubo Vladimír
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Tremboš Peter RNDr.PhD.
Hostia: Radomila Škodná Ing.
Tajomník : Martina Halašková Ing.
Program:
1. Výruby drevín na verejných priestranstvách za IV.štvrťrok 2013
2. PD - Sadové úpravy na Námestí SNP v Piešťanoch
3. Žiadosť o dotáciu na náučný chodník Drahovce
4. Realizácia parkovísk v roku 2014 v lokalitách JUH a A.TRAJAN
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing. va Wernerová.
K bodu 1 :
Ing. Škodná informovala o výruboch drevín na verejných priestranstvách za IV.štvrťrok 2013.
Členovia komisie sa v diskusii zaujímali onáhradné výsadby. O počte vyrúbaných i vysadených
stromov sú informácie na www.piestany.sk.
K bodu 2 :
Ing. Škodná inormovala o spracovanom projekte Sadové úpravy na Námestí SNP v Piešťanoch
z roku 2008, krorý by sa mal v r.2014 realizovať. Projekt rieši výruby drevín a následne nové výsadby,
obnovu povrchov chodníkov, mobiliár a nové chodníky. Projekt nerieši nejaké zásadné zmeny
a súčasný charakter námestia.
K bodu 3 :
Ing. Wernerová informovala o požiadavke na spoluprácu od OZ Včeloz Drahovce. Vyzvala členov
komisie k návrhom na možnú spoluprácu s týmto OZ.
K bodu 4 :
Ing. Halašková informovala o schválených investičných akciách – parkoviská na sídl.Juh a A.Trajan.
Členovia komisie si vyžiadali na ďalšom rokovaní predložiť projektové dokumentácie predmetných
parkovísk.
K bodu 5 :
- Ing. Wernerová vyzvala členov komisie k predkladaniu návrhov na Cenu primátora za aktivity
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Členovia komisie si vyžiadali predložiť na
najbližie rokovanie prehľad doterajších schválených ocenenía návrhov na Cenu primátora
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
- Ing. Wernerová si vyžiadala informácie o zabezpečovaní údržby kruhových objazdov pri OC
Tesco a pri Krajinskom moste.

Zapísal: Ing. Martina Halašková
V Piešťanoch dňa: 31.1.2014
Schválil: Ing. Eva Wernerová
Prílohy:
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