
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 1/2022 

zo zasadnutia komisie zo dňa 03. marca 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: „Mestská plaváreň a letné kúpalisko 

Nové Mesto nad Váhom“ – prerokovanie zámeru vypracovaného podľa zákona              č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.  

3. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platná 

od 01.03.2022. 

4. Informácia o získaní dotácie z environmentálneho fondu a získaní nenávratného 

finančného príspevku v oblasti odpadového hospodárstva (nakladanie s biologicky 

rozložiteľným odpadom).  

5. Rôzne  

6. Záver  

 

K bodu č. 1:  

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Kopunec, ktorá privítal prítomných 

členov komisie, zástupcov mesta a TSM.  

Z hľadiska administratívy súvisiacej s činnosťou komisie každý člen komisie obdržal 

tabuľku s plánovanými termínmi zasadnutí komisie pre rok 2022. Termíny uvedené  v tabuľke  

sa môžu operatívne zmeniť; pred každým zasadnutím príde pozvánka na komisiu, ktorou sa 

treba riadiť.  

         Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.  

 

K bodu č. 2:  

 Ing. Blaško (vedúci oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta) 

a                         Ing. Serdahelyová (referent územného plánovania) predstavili zámer činnosti: 

„Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom“. Zámer je vypracovaný v súlade 

so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 

predpisov. Spracovateľom zámeru je spoločnosť ENEX Consulting, Trenčín.  

 Predkladaný zámer rieši výstavbu športovo-rekreačného areálu plavárne a letného 

kúpaliska pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov s dosahom na širší región. Hodnotené 

územie sa nachádza v katastrálnom území Nového Mesta nad Váhom, v severozápadnej časti v 

súčasnosti zastavaného územia, v urbanistickej lokalite č. 94. Ide o časť areálu bývalých 

vojenských kasární. 

 Navrhovaná činnosť je uvedená:  
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- v prílohe č. 8, položka 5: Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov 

a karavánových miest neuvedené v položkách č. 1 – 4, prahová hodnota: v zastavanom 

území obce od 10 000 m2, mimo zastavaného územia obce od 5000 m2 

- príloha č. 9 Infraštruktúra, položka 16 písm. b): Statická doprava, prahová hodnota od 

100 -500 stojísk.  

 

Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré uskutočňuje Okresný úrad 

Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie v Novom Meste nad Váhom.  

Plánované sú vonkajšie bazény: 5 ks (1 ks atrakčný, 3 ks detské podľa veku detí a 1 ks 

tobogánový). V bazénovej hale sa nachádzajú plavecký 25 m bazén so šiestimi dráhami, 

viacúčelový bazén s vírivkou, detský bazén, zábavný bazén a tobogan so šmykľavkou a 

dojazdovým bazénom. Wellness obsahuje fínsku saunu, parnú aroma saunu, bylinnú saunu, 

tepidárium, whirlpool, exteriérový ochladzovací bazén, sprchové centrum a priestory pre 

masáže. Technologické zázemie plavárne a kúpaliska je situované v suteréne, pod bazénovou 

halou a uličným traktom.  

Celkový zámer je zverejnený na stránke: „http://enviroportal.sk/sk/eia, kde si ho členovia 

komisie i široká verejnosť môžu podrobne pozrieť a naštudovať.  

 

Pred samotným vypracovaním zámeru bol vykonaný inžiniersko – geologický prieskum, 

radónový prieskum, dendrologický prieskum. Hydrogeologický prieskum územia nebol 

vykonaný, nakoľko ani v hĺbke 15 m nie sú podzemné vody.  

Z hľadiska výsledkov radónového prieskumu nie je potrebné vykonávať protiradónové 

opatrenia. 

 Ako podklad pre spracovanie dendrologického prieskumu bola použitá katastrálna mapa 

s presným geodetickým zameraním drevín. V rámci celého riešeného územia (t.j. areál mestskej 

plavárne a letného kúpaliska + nadväzujúci park športového využitia)   bolo na ploche terénnym 

prieskumom zaznamenaných  303 ks stromov (s obvodom kmeňa viac ako 40 cm), z toho 

v rámci hraníc územia plavárne a letného kúpaliska bolo zaznamenaných      244 ks drevín a 59 

ks drevín bolo zaznamenaných na ploche budúceho parku, ktorý bude nadväzovať na areál 

plavárne a kúpaliska.  V riešenom území sa nachádzajú pôvodné a náletové dreviny.  239 ks 

drevín bolo označených ako jedince, ktoré bude nutné odstrániť a to z dôvodu: kolízií 

s navrhovanými stavebnými objektami, zlého zdravotného stavu, z bezpečnostného hľadiska, 

z dôvodu náletového pôvodu alebo dopadu zlých podmienok na vývoj jedincov. 

 Na výrub stromov sa bude vyžadovať súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 

č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie 

súhlasu na výrub už bola podaná na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti 

o životné prostredie.  

 V rámci sadových úprav bude uskutočnená výsadba stromov, krov, okrasných záhonov, 

trvaliek a tráv. Presné počty s konkrétnymi druhmi a umiestnením budú špecifikované 

v ďalších stupňoch PD.  

 

V rámci diskusie k danému bodu boli prerokované:  

- celková spotreba vody pre prevádzku, technológia využitia vody, zachytávanie 

dažďovej vody.  Samotným zámerom mesta je zvoliť také technológie, aby manažment 

vody bol prijateľný z ekologického a zároveň aj ekonomického hľadiska – čím lepšie 

bude celkové využitie vody (ďalšie využitie odpadovej vody, aj zachytávanie dažďovej 

vody), tým lepšia bude samotná ekonomika. Snahou je čo najmenej odpadovej vody 

odvádzať do kanalizácie.  
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- použitie fotovoltaiky (je použitá)  

- odhlučnenie areálu od ulice J. Durdíka – bude realizované ochranným protihlukovým 

valom + výsadbou   

- doplnková infrakštruktúra objektu: šatne, občerstvenie, oddychové plochy, lehátka, 

športové ihriská, amfiteáter, parkoviská, stojany na bicykle a pod.  

- dopravné napojenie je v kompetencii komisie dopravy,  

- svetlotechnika – pri navrhovaní areálu bol zohľadnený prirodzený pohyb slnka počas 

dňa tak, aby bolo prirodzené svetlo čo najlepšie využité a nedochádzalo zbytočnému 

zatieňovaniu,  

- požiadavka na zaradenie stromov do parkovísk – na 5 parkovísk 1 strom.  

 

 Stanovisko komisie:  

 Komisia prerokovala zámer navrhovanej činnosti: „Mestská plaváreň a letné 

kúpalisko Nové Mesto nad Váhom“, ktorý bol predložený na zisťovacie konanie podľa zákona 

č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 V ďalších stupňoch PD odporúča komisia navrhnúť technológie čo najvyššieho využitia 

vody (zachytávanie v rámci územia, sekundárne využitie odpadovej vody v rámci prevádzky, 

využitie odpadovej vody na polievanie, kropenie a pod.) tak, aby sa čo najmenej vody odvádzalo 

do kanalizácie.  Ďalšie stupne PD komisia žiada predložiť na prerokovanie.  

  

K bodu č. 3.  

 Tajomníčka komisie prezentovala členom komisie spôsob výpočtu vytriedenia 

komunálnych odpadov za rok 2021. Každý člen komisie obdržal materiál, kde bol presne 

uvedený spôsob výpočtu a aj množstvá odpadov, ktoré boli použité pre výpočet (množstvá 

vychádzali z evidencie odpadov a z ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, 

ktoré mesto každoročne predkladá príslušným orgánom).  

 

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa počíta podľa vzorca uvedeného v prílohe 

č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Zoznam zložiek komunálnych 

odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca je uvedený v prílohe č. 1 tohto 

zákona.  

 Na základe údajov z evidencie odpadov za rok 2021 po výpočte podľa cit. zákona je 

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre Nové Mesto nad Váhom:  53,71 %.  

 Podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu je sadzba poplatku za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platná od 

01.03.2022: 15 €/t.   

 Spôsob výpočtu úrovne vytriedenia sa prikladá k prvopisu zápisnice.  

 Zároveň tajomníčka komisie informovala členov komisie, že mesto si splnilo 

každoročné ohlasovacie povinnosti vyplývajúce so zákona o odpadoch a vykonávacích 

vyhlášok a podalo nasledovné ohlásenia:  

- ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021 podané na Okresný úrad Nové 

Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o ŽP  

- ročný výkaz o komunálnom odpadu z obce podaný na Štatistický úrad Slovenskej 

republiky, 

- hlásenie podľa § 81 ods. 25 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch: údaje o produkcii 

zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov 

z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v meste Nové Mesto nad Váhom 
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v roku 2021 (hlásenie podané Ministerstvu ŽP a  organizácii zodpovednosti výrobcov: 

spoločnosti  Envipak).  

- hlásenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a nahlásenie sadzby poplatku 

Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti a Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom 

- zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.  

 

V tomto bode programu doplnil aktuálne informácie Ing. Veselka – riaditeľ TSM Nové Mesto 

nad Váhom:  

- hovoril o povinnosti predtriedenia odpadu pred jeho uložením na skládku. Táto 

povinnosť bude platiť od 01.01.2023, čo sa pravdepodobne prejaví na poplatku za 

uloženie odpadov na skládku.  

- od 01.01.2022 platí zálohovanie plastových fliaš, čo sa prejaví na množstve 

vytriedeného odpadu zo zberných nádob rozmiestnených po meste (bude menej 

plastov),  

- informácia o zakúpení nového lisu na zberný dvor,  

 

 V rámci diskusie komisia navrhla, aby po uvoľnení protipandemických opatrení bola 

školám v rámci osvety ponúknutá možnosť navštíviť zberný dvor, aby žiaci priamo videli, ako 

sa nakladá s jednotlivými druhmi odpadov po ich vytriedení a privezení na zberný dvor 

(propagácia triedeného zberu).  

 

Stanovisko komisie:  

Komisia zobrala na vedomie informácie o výpočte  úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 

a sadzbe poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na 

skládku odpadov platnej od 01.03.2022 do 28.2.2023.  

Komisia zobrala na vedomie informácie o splnení ohlasovacích povinností vyplývajúcich zo 

zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích vyhlášok.   

Komisia odporúča, aby školy v rámci osvety a propagácie triedeného zberu absolvovali 

prehliadku zberového dvora pre separovaný a biologický odpad.  

 

K bodu č. 4:  

 Tajomníčka komisie informovala členov komisie o schválených žiadostiach pre mesto 

v oblasti životného prostredia.   

 

➢ Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom životného prostredia 

SR.  

Názov projektu: „Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad 

Váhom“. Hodnota schváleného príspevku: 477 013,05 €  (zvyšných 5% bude tvoriť 

povinné spolufinancovanie mesta). 

Zámerom projektu je: obstarať vozidlo na zber a zvoz BRKO aj s umývacou nadstavbou 

a fermentačné zariadenie pre spracovanie a hygienizáciu BRKO. 

 

➢ Schválená dotácia z Environmentálneho fondu pre projekt: „Zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Novom Meste nad Váhom“ 

v hodnote 63 213,00 € (zvyšných 5% bude tvoriť povinné spolufinancovanie mesta) 
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Zámerom projektu je: obstarať hygienizačné/ fermentačné zariadenie a vykonať osvetu 

o triedení a spracovaní odpadu. 

 

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia zobrala na vedomie informácie o schválení nenávratného finančného 

príspevku a schválení dotácie pre mesto Nové Mesto nad Váhom v oblasti odpadového 

hospodárstva.  

 

K bodu č. 5:  

a) Holuby na Námestí – premnoženie holubov nad únosnú mieru a z toho vyplývajúce 

znečistenie námestia. Možnosti eliminácie početnosti holubov sú obmedzené. 

Inštalácia mechanických zábran, ktoré zabránia holubom dosadať na strechy 

a parapety, možnosť odchytu (čo je však ekonomicky veľmi náročné bez záruky, 

koľko holubov bude odchytených a nie je to definitívne riešenie, treba ho vykonávať 

permanentne). Mesto preverí možnosti odchytu a ďalšie prípustné možnosti 

regulácie početnosti (regulácia potomstva a pod). Dôležité je však aj 

neprikrmovanie holubov na námestí.  

 

b) otázka Ing. Nováčika na TSM ohľadne zberu lístia na sídlisku Karpatská; lístie 

nebolo na jeseň pozbierané.  Odpovedal Ing. Veselka, že TSM sa sústreďujú na 

vyčistenie detských ihrísk a kontajnerových stanovíšť.   

 

c) P. Mináriková - orezanie alebo výrub myrobalánu na Vajanského ulici, nakoľko 

každoročne strom znečisťuje chodník padajúcimi plodmi. Mesto preverí pozemok, 

na ktorom strom rastie a bude zaslaná výzva vlastníkovi pozemku.  

 

d) Ing. Mrázik sa pýtal na výrub stromu na cintoríne. Je potrebné podať konkrétnu 

žiadosť na výrub, tlačivá sú k dispozícií na Referáte ŽP alebo na webovej stránke 

mesta.  

 

e) Ing. Kopunec podal návrh, aby mesto zvážilo možnosť zapojiť sa do projektu 

„Živých  pietnych miest“. Ide o pietny akt vysadenia stromu a osadenia pamätnej 

tabuľky pre obete, ktoré zomreli na ochorenie Covid. Súčasťou pietneho aktu sú 

prejavy zúčastnených o tom, ako sa ich pandémia dotkla, ako to ovplyvnilo chod 

mesta, miestnej nemocnice a pod.  (okrem predstaviteľov mesta samosprávy zvyknú 

pozvať aj zdravotníkov z lokálnych nemocníc, epidemiológov, hygienikov, 

záchranárov a pod...). Na záver je spravidla minúta ticha. Pietny akt možno doplniť 

hudobným vystúpením, modlitbou, reprodukovanou hudbou, recitovaním básne 

a pod.  

 

Komisia odporučila vytvorenie Živého pietneho miesta, padol návrh na vytvorenie 

takého miesta priamo na cintoríne / možnosť zvážiť aj iné vhodné miesto. Návrh 

bude predložený vedeniu mesta.  
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K bodu č. 6: 

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 23.03.2022.  

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia, 

- Zámer (v elektronickej forme) a koordinačná situácia Mestská plaváreň a letné 

kúpalisko Nové Mesto nad Váhom, 

- Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre Nové Mesto nad Váhom. 


