Zápisnica č. 2/ 2019
zo zasadnutia komisie životného prostredia, konanej dňa 22.05.2019
Prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Kvetinové záhradky –Súťaž- 1. kolo obhliadky
3. Revitalizácia mestského parku
4. Revitalizácia okolia chránenej lipky v Škorčí
5. Rôzne
6. Záver
______________________________________________________________________
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie ŽP otvoril a viedol predseda komisie Ing. Vavrín Randa.
Všetkých prítomných privítal. Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných členov,
že sa komisie zúčastní aj pán riaditeľ Údržby mesta – Mgr. Michal Poštek, ktorý
oboznámi členov komisie s úpravou prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta
Kysucké Nové Mesto a pána riaditeľa následne privítal.
K bodu č. 2
Z dôvodu nepriaznivého počasia sa 1. kolo obhliadky kvetinových záhradiek
presunulo. Nový dátum a čas obhliadky bude členom komisie v dostatočnom predstihu
oznámený.
K bodu č. 3:
Členovia komisie ŽP boli oboznámení s návrhom - grafickou časťou revitalizácie
mestského parku.
K bodu č. 4 :
Členovia komisie ŽP boli oboznámení s prácami, ktoré prebiehajú pri revitalizácii
okolia chránenej Lipky v Škorči. Pani Lenka Turčániová, ktorá sa spolupodieľa na
prácach, porozprávala bližšie o prebiehajúcich prácach, plánoch a všetkých pozvala na
ďalšie kolo úprav.
K bodu č. 5 :
V bode rôzne pán riaditeľ údržby všetkých prítomných členov oboznámil so zmenami
v prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Kysucké Nové Mesto. Keďže
komisia ŽP v deň zasadania nebola uznášania schopná, zmeny si vypočula a berie na
vedomie.

K bodu rôzne členovia komisie predniesli:
 návrh umiestniť v Našom meste fotopasce, ktoré by pomohli odhaliť zlodejov a
ľudí, ktorí neustále vyvážajú odpad do prírody a na miesta, ktoré na to nie sú
určené.
 Ing. Ľubomír Golis chcel vedieť, či odpad, ktorý sa vyvezie na údržbu mesta ako
stavebný, či sa berie ako triedený alebo zmesový komunálny odpad
o Odpoveď: stavebný odpad vyvezený na údržbu mesta sa berie ako
stavebný odpad, ktorý ma svoje katalógové číslo presne tak ako aj zmesový
komunálny odpad, plasty, sklo,.... Nezarátava sa teda do zmesového
komunálneho odpadu.
 Ing. Vavrín Randa oboznámil, že kontajnery na textil sú preplnené a je potrebné
ich dať vyviesť
o Odpoveď – spraví sa obhliadka a v prípade, že ešte neboli vyvezené, sa
dajú vyviesť.
K bodu č. 6:
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie
komisie.
Ing. Vavrín Randa, v. r.
predseda komisie ŽP

Zapísal: Ing. Zuzana Kubicová

