Zápisnica zo zasadnutia
Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody
č.s. 6277/203/PZP/2019 uskutočnenej dňa 17.4.2019
Predseda komisie :
• Ing.Maroš Greguš
Členovia komisie :
• JUDr. Milan Látal
• Mgr. Andrej Sedlák
• Ing. Dana Gavalierová
• Roman Václav, MBA - ospravedlnený
• Ing. Filip Vavro
• Stanislav Beňo
• Boris Pšenčík
Garant komisie :
PaedDr. Soňa Kresánková
Navrhnutý program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019.
3. Rôzne.
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU :

1. Úvod – otvorenie
-

Predseda komisie Ing. Maroš Greguš privítal prítomných členov komisie na rokovaní komisie.
Skonštatoval, že pozvánka bola zaslaná elektronicky všetkým členom komisie. Prítomní sa podpísali
do prezenčnej listiny. Oboznámil prítomných s programom.

2. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019.
Žiadateľ, občianske združenie – Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice, oboznámil
prítomných členov so Žiadosťou o dotáciu z rozpočtu mesta, s názvom projektu Revitalizácia
vyhliadky Skalka – Hríb a jej čistenie, čistenie a prerezávanie turistických chodníkov okolia
Trenčianskych Teplíc, rekonštrukcia Chaty Baske, obnova značenia NCH Mesta Trenčianske
Teplice. Celková požadovaná výška dotácie od mesta je 1000,- €
Po diskusii prijali členovia komisie uznesenie:
Uznesenie č. 1/IV/2019- KŽP
Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody odporúča MsZ schváliť žiadosť občianskeho
združenia: Klub slovenských turistov Trenčianske Teplice na Revitalizáciu vyhliadky Skalka – Hríb
a jej čistenie, čistenie a prerezávanie turistických chodníkov okolia Trenčianskych Teplíc,
rekonštrukcia Chaty Baske, obnova značenia NCH Mesta Trenčianske Teplice v plnej výške. ( za:6,
proti: 0, nehlasoval: 1
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3. Rôzne.
Predseda informoval členov o vykonaní obhliadky lesov vo vlastníctve mesta o zaslaní požiadavky na
Okresný úrad Trenčín. Členovia navrhli stretnutie s p. Boledovičom a aby mesto zabezpečilo odborníka,
ktorý bude vykonávať kontrolu lesohospodárskej činnosti. Predseda navrhol na základe podnetu p. Látala
pracovné stretnutie k zmluve s Poľovníckou spoločnosťou Hubert a vypracovanie stanoviska právnikom
mesta k tejto zmluve.
Predseda komisie ukončil zasadnutie Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody.

Miesto a čas zasadania komisie.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 17.4.2019
v čase od 16, 00 hod do 17,00 hod.

Zapísala : PaedDr. Soňa Kresánková, garant

Predseda komisie : Ing. Maroš Greguš, v.r.
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