Zápisnica č.6/2015
zo zasadnutia komisie ţivotného prostredia, konanej dňa 26.8.2015
Prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu – II. kolo
3. VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase
jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
4. Zdravotný stav drevín na Ul. Matice slovenskej
5. Rôzne
6. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie ŢP otvoril a viedol predseda komisie Ing. Marián Mihalda.
Všetkých prítomných privítal.
K bodu č. 2
Prítomní členovia komisie ŢP boli oboznámení so súťaţnými podmienkami
a spôsobom hlasovania. Boli im odovzdané hlasovacie lístky s menami súťaţiacich
a spravila sa obhliadka kvetinových záhradiek v teréne. Po skončení obhliadky boli Ing.
Kubicovej odovzdané hlasovacie lístky s obodovaním jednotlivých súťaţiacich. Výsledky
súťaţe budú zverejnené aţ po ukončení tretieho kola.
K bodu č. 3:
Komisia bola oboznámená s textom VZN č.6/2015 o dočasnom obmedzení alebo
zákaze uţívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, ku ktorému prítomní
členovia dali pripomienky. Na základe pripomienok jednotlivých členov komisie vyplynula
potreba doplniť v texte – článok 3 odst. 3) slovo „….dodávka pitnej vody v zníţenom
mnoţstve bezplatne."
Komisia ŢP odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu VZN č. 6/2015
s pripomienkami. Odporúča, aby bol text článok 3, odstavec 3) doplnený o slovo
"bezplatne".
K bodu č. 4:
Počas obhliadky záhradiek bolo vykonané posúdenie zdravotného stavu drevín na Ul.
Matice slovenskej, pred BD 971. Jedná sa o 2 dreviny – jedľa a smrek. Bolo zistené, ţe
jedľa ma dobrý zdravotný stav, zhnednutie čečiny spôsobilo sálajúce teplo, ktoré sa
uvoľňovalo počas vyhorenia kontajnerov na separovaný zber umiestnených pod drevinou
v 06/2015. Smrek javí známky presychania, bude sa sledovať jeho zdravotný stav.

K bodu č. 5:
V bode rôzne predniesli členovia KŢP nasledovné pripomienky, resp. návrhy:
 Branislav Neslušan
- Na základe poţiadaviek občanov mestskej časti Dubie o vyčistenie Dubského
potoka dňa 19.08.2015 poţiadal o riešenie uvedenej situácie. Stav potoka bol
aj vyfotený.
Na základe uvedeného oddelenie výstavby a územného rozvoja, referát ţivotného
prostredia vykonalo obhliadku na tvare miesta a na základe uvedeného zaslalo
dňa 25.08.2015 pod č. 1470/2015/03-Ku výzvu na Povodie Váhu (správca
vodného toku), v ktorej vyzvalo správcu vodného toku k jeho vyčisteniu. Všetci
prítomní členovia komisie boli s výzvou oboznámení.
Na komisiu ŢP sa dostavil aj spracovateľ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Kysucké Nové Mesto na r. 2015-2020 Ing. Šujanský. Prítomných členov oboznámil
s obsahom programu a zapísal si návrhy členov komisie.
 Ing. Šujanský
- Upozornil na nepostačujúcu kapacitu kontajnerov na papier na Ul. Revolučnej
Na komisii vyplynula z podnetov občanov potreba prekontrolovať správnosť označenia
kontajnerov pri pohostinstve Kocka na Ul. Clementisova.
K bodu č. 6:
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie
komisie.

Ing. Marián Mihalda, v.r.
predseda komisie ŢP
Zapísal: Ing. Zuzana Kubicová

