
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 1 / 2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 06. februára 2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Štúdia: „Využitie polopodzemných kontajnerov na zber komunálnych odpadov 

v meste Nové Mesto nad Váhom – sídlisko Javorinská“ – prerokovanie návrhu 

štúdie  

3. Novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch: hlavné zmeny od januára 2020, dopad 

novely na povinnosti mesta vyplývajúce zo zákona.  

4. Zámer TSM na postupnú obnovu stromov (orechov) na ulici J. Kréna v Novom 

Meste nad Váhom z dôvodu zlého zdravotného stavu stromov (predkladajú TSM)  

5. Rôzne  

6. Záver  

 

 

K bodu č. 1:  

Zasadnutie komisie otvorila podpredsedníčka komisie p. Helena Mináriková, ktorá 

privítala prítomných členov komisie a zástupcov mesta. Zároveň ospravedlnila neúčasť 

predsedu komisie a ďalších neprítomných členov komisie zo zdravotných a pracovných 

dôvodov.  

         Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.  

 

K bodu č. 2:  

 Ing. Lenka Kopuncová – zástupkyňa spoločnosti Redox-Enex s.r.o. predstavila návrh 

odbornej štúdie: „Využitie polopodzemných kontajnerov na zber komunálnych odpadov 

v meste Nové Mesto nad Váhom – sídlisko Javorinská“. Ide o časť mesta zahŕňajúcu ulice: 

Športová, Javorinská, Karpatská, J. Kréna,  Bzinská, SNP, J. Kollára (časť).  

 Štúdia pozostáva z návrhu celkového počtu stojísk polopodzemných kontajnerov 

v lokalite sídliska Javorinská, návrhu vhodných lokalít pre inštaláciu stojísk s ohľadom na 

inžinierske siete, detailný popis celkového navrhovaného riešenia, vzorové ukážky 

vypracovania PD pre výstavbu polopodzemných kontajnerov  a odhad celkových nákladov. 

  Štúdia predstavuje len podklad pre definitívne rozhodnutie mesta v oblasti zmeny 

systému nakladania s KO. V rámci štúdie je navrhované vybudovanie 15 stojísk 

polopodzemných kontajnerov (v súčasnosti je v lokalite 30 stojísk klasických zberových 

nádob). Uvedenou zmenou sa síce zvýši donášková vzdialenosť od jednotlivých bytových 

domov, avšak je predpoklad zníženia frekvencie vývozov a zároveň ide o estetickejšie 

riešenie. Vo väčšine prípadov sa donášková vzdialenosť pohybuje okolo 60 m, vo 

výnimočných prípadoch je to 100 m.  

  

 Následne prebehla rozsiahla diskusia k danému bodu, ktorá sa týkala najmä vhodnosti/ 

nevhodnosti  výberu pilotnej lokality (vhodnejšie sú lokality s vyššími bytovými domami, kde 

je sústredených viac občanov, polopodzemné kontajnery sú nevhodné riešenie pre nižšie 
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bytové domy, nakoľko sa zväčšujú donáškové vzdialenosti). Ďalej v rámci diskusie boli 

prerokované odhadované náklady, návratnosť investície,  zberová technika na vývoz, logistika 

vývozov a pod. TSM zdôraznili, že vždy pôjde o kombináciu stojísk polopodzemných 

kontajnerov a klasických zberových nádob v lokalite, nakoľko viacero právnických subjektov 

bude naďalej využívať klasické zberové nádoby.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia prerokovala štúdiu „Využitie polopodzemných kontajnerov na zber 

komunálnych odpadov v meste Nové Mesto nad Váhom – sídlisko Javorinská“, ktorej 

spracovateľom je spoločnosť Redox – Enex s.r.o. a navrhuje nasledovné:  

- realizovať budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov etapovito: začať so 

stojiskami na uliciach, kde sú lepšie zvozové podmienky a vyššia koncentrácia 

obyvateľov (t.j. ulice s vyššími bytovými domami, kde sú kratšie donáškové 

vzdialenosti ku stojiskám),  

- pred samotnou realizáciou prekonzultovať návrh s dotknutými občanmi,  

- do štúdie doplniť aj polopodzemné kontajnery na zber kuchynského a reštauračného 

odpadu (nakoľko po novele zákona si mestá nebudú môcť uplatňovať výnimky na zber 

tohto druhu odpadu),  

- pred realizáciou je nutné vytýčiť inžinierske siete jednotlivými správcami v teréne,  

- zabezpečiť potrebné povolenia v zmysle stavebného zákona,  

- návrh zmeny systému prekonzultovať a odsúhlasiť so spoločnosťou ENVI-PAK a.s. 

(OZV, ktorá v meste prepláca náklady na triedený zber odpadov).  

 

K bodu č. 3:  

  Tajomníčka komisie Ing. Paučinová a zástupcovia TSM – Ing. Veselka a Ing. Lacko 

informovali členov komisie o novele, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2020. Je v nej celkovo 179 zmien.  

 

 Celkovo je odpadové hospodárstvo na Slovensku riešené od r. 1991, kedy bol prijatý 

prvý samostatný zákon o odpadoch. V roku 2001 ho nahradil zákon o odpadoch č. 223/2001 

Z.z., ktorý platil do roku 2015. Aj posledný zákon o odpadoch z roku 2015 (zákon č. 79/2015 

Z.z.) bol už niekoľkokrát menený a zmenami prešli aj vykonávacie vyhlášky. Mestá sa musia 

neustále zmenám prispôsobovať a reagovať na zmeny, ktoré vyplývajú z novelizácií zákona.  

  

V súčasnosti je odpadové hospodárstvo riešené dvoma hlavnými zákonmi:  

- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  

- zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu  

 

Celkovo je platných 8 vykonávacích vyhlášok, z ktorých sú pre mesto dôležité 3 vyhlášky:  

- Vyhláška č. 365/2015 Katalóg odpadov  

- Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti podľa zákona o odpadoch  

- Vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch  

  

Prehľad najdôležitejších zmien v zákone, ktoré sa dotýkajú priamo miest a obcí:  

- Vypustenie programu odpadového hospodárstva obce (§ 10 zákona o odpadoch). 

POH obcí sa ruší bez náhrady. Súčasne platné POH obcí zostávajú v platnosti, kým 

neuplynie doba, na ktorú boli vypracované.  
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- Zavádza sa povinnosť pre zberovú spoločnosť zabezpečiť vybavenie vozidla 

vážiacim systémom  a ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového 

odpadu.  Táto povinnosť nadobudne účinnosť 1.1.2023.  

- Nové povinnosti pre školy: školský zber – škola/školské zariadenie vykonávajúce 

zber odpadov (napr. zber papiera), budú musieť štvrťročne ohlasovať obci a OZV druh 

a množstvo vyzbieraných odpadov a informácie o nasledujúcom držiteľovi. Takto 

vyzbierané množstvá odpadov si obec zaráta do miery vytriedenia a OZV do cieľov 

zberu.  

- Upravená definícia komunálneho odpadu, definícia sa preberá zo smernice EÚ. 

Nová definícia bude mať výrazný vplyv na to, čo je vlastne komunálny odpad 

a u koho môže vznikať.  

- Koniec výnimiek pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. 

Výnimka na ekonomickú neúnosnosť, ktorú uplatňovalo aj Mesto Nové Mesto nad 

Váhom sa ruší od 01.01.2021.  Od roku 2023 sa ruší výnimka pre samosprávy, pre 

ktoré triedenie tohto odpadu bolo technicky náročné (historické časti miest, riedko 

osídlené oblasti).  

- Povinnosť pre obce zverejniť na svojom webovom sídle opatrenia na podporu 

predchádzania vzniku odpadu.   

- Ohlasovacia povinnosť obce  - Povinnosť pre obce zasielať ďalšie výkazy 

o odpadoch – celkovo 4 typy výkazov, vždy na inom tlačive, aj keď údaje sú tie isté – 

Okresný úrad, Štatistický úrad, OZV, Ministerstvo.  

- Distribútori pneumatík – zákon jasne stanovuje, že každý distribútor pneumatík 

musí vykonávať spätný zber a musí mať uzatvorenú zmluvu na odber pneumatík 

s výrobcov alebo s OZV.  

- Úprava odpadov – od roku 2021 bude zakázané skládkovanie neupravených 

odpadov. Úprava odpadov by sa mala vykonávať na skládke, čo však prinesie zvýšené 

náklady pre obce a mestá.  

- Mení sa evidencia výkupu odpadu  - ak výkupca preberá odpad od FO, bude musieť 

oznamovať údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu obci, z ktorej odpad 

pochádza (doteraz to bolo obci, v ktorej sa odpad vyzbieral, čo bolo výhodné pre obce, 

v ktorých boli zberne).   

 

Novela zákona tiež upravuje ciele odpadového hospodárstva v oblasti  nakladania 

s odpadmi z obalov (podrobne príloha č. 3 zákona).  

Dopĺňa sa cieľ v prípade skládkovania – do roku 2035 znížiť množstvo 

komunálneho odpadu zneškodňovaného skládkovaním najmenej na 10 % z celkového 

množstva vzniknutého komunálneho odpadu.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia zobrala na vedomie informácie o novele zákona o odpadoch, ktorá je účinná 

od 01.01.2020.  

 
  

K bodu č. 4:  

 Ing. Kraváriková – TSM, vedúca strediska verejnej zelene predstavila zámer postupnej 

výmeny prestarnutých orechov na ulici J. Kréna a v priľahlom sídlisku. Ide o staré orechy, 

ktoré sú výrazne preschnuté a napadnuté drevokaznými hubami. Po každom silnejšom vetre 

dochádza k padaniu veľkých konárov  a ohrozovaniu bezpečnosti zdravia a života ľudí. 

Výmena by bola postupná, s tým že by sa začalo od ulice J. Kollára.   

 Nasledovala diskusia.  
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Stanovisko komisie:  

 Komisia sa oboznámila s návrhom Ing. Kravárikovej a doporučuje postupnú výmenu 

prestarnutých orechov.  

- 1. etapa: výmena 9 ks orechov, ktoré rastú v zelenej ploche od ulice J. Kollára po prvú 

odbočku k bytovým domom J. Kréna (odbočka pri kontajnerovom stojisku), časový 

harmonogram: jeseň 2020.   

 

 

K bodu č. 5: 

a) Komisii bol predložený „doplnený“ zámer spoločnosti MADOKO s.r.o., SNP 3,               

915 01 Nové Mesto nad Váhom, týkajúci sa vybudovania detského ihriska a výsadby 

zelene pri športovej hale (príloha zápisnice). Komisia konštatovala, že nie sú doplnené 

požadované náležitosti v zmysle zápisnice KOŽP č. 6/2019  zo dňa 12.09.2019.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia zotrváva na svojom stanovisku zo dňa 12.09.2019 a žiada spoločnosť 

MADOKO s.r.o. o doplnenie zámeru v zmysle požiadaviek uvedených v zápisnici z KOŽP      

č. 6/2019 : 

-  predloženie vizualizácie (doplniť konkrétne herné prvky a ich rozmiestnenie, 

dopadovú plochu, v návrhu výsadby doplniť druhové zloženie, počty drevín, 

umiestnenie). Ako dopadovú plochu komisia doporučuje umelý povrch, nie trávnik.  

 

b) V rámci bodu rôzne bola prerokovaná aj požiadavka mesta a TSM na možnosť dočasného  

uzatvorenia mestských verejných parkov a cintorínov z dôvodu bezpečnosti počas 

nepriaznivého počasia (výstrahy pred silným vetrom  alebo búrkami vydávané SHMÚ). 

V parkoch a na cintorínoch sú veľkostne najväčšie  a vekovo najstaršie stromy. 

 

- v poslednom období bolo na Slovensku viacero prípadov, kedy došlo k pádu konárov 

z vysokých stromov počas nárazového vetra a došlo k usmrteniu resp. zraneniu osôb.  

- dočasný zákaz vstupu do parkov a na cintoríny sa čoraz častejšie uplatňuje 

v slovenských mestách. Bezpečnosť verejných priestranstiev by mala byť 

v zastavanom území prioritou a uvedeným opatrením by sa minimalizovalo riziko 

zranenia osôb. TSM priebežne orezávajú stromy a zabezpečujú ich údržbu, avšak 

v prípade, že by mali byť z parkov odstránené všetky stromy, z ktorých by mohol 

padnúť konár počas nárazového vetra – vyžadovalo by si to obrovský výrub a parky 

by stratili svoje poslanie a funkciu. To isté sa týka cintorína (hlavná lipová alej).  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie a doporučuje, aby Mesto Nové Mesto 

nad Váhom v čase hláseného nepriaznivého počasia pristupovalo k dočasnému uzatvoreniu 

parkov s vysokými vzrastlými stromami a cintorínov na území mesta z dôvodu bezpečnosti. 

Uvedeným opatrením nebude nijako dotknutá povinnosť TSM zabezpečovať priebežnú 

starostlivosť o stromy, ktoré rastú ako súčasť parkov a cintorínov.  

 

K bodu č. 6: 

Na záver podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť.  
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V Novom Meste nad Váhom, dňa 24.02.2020.  

 

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC        Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                      tajomníčka komisie  

v.z. Helena MINÁRIKOVÁ 

  podpredsedníčka komisie  

 

 

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 

- Štúdia: „Využitie polopodzemných kontajnerov na zber komunálnych odpadov 

v meste Nové Mesto nad Váhom – sídlisko Javorinská“ 

- Doplnený zámer spoločnosti MADOKO na vybudovanie detského ihriska pri 

športovej hale.  

 

 


