
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 2/2022 

z výjazdového zasadnutia komisie zo dňa 07. apríla 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Nakladanie s vytriedeným a biologicky rozložiteľným odpadom v Novom Meste 

nad Váhom   

2. Činnosť TSM v oblasti odpadového hospodárstva za rok 2021 a plán činnosti na               

rok 2022. 

 

 

K bodu č. 1:  

 Výjazdové zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia sa uskutočnilo v areáli 

Zberového dvora pre separovaný a biologicky rozložiteľný odpad na Banskej ulici v Novom 

Meste nad Váhom. Zberový dvor a kompostáreň prevádzkujú Technické služby mesta Nové 

Mesto nad Váhom ako organizácia poverená zberom a nakladaním s komunálnym odpadom 

a drobným staveným odpadom v meste.  Ide o centrálne zariadenie, v ktorom sa nakladá 

s nasledovnými druhmi odpadov:  
- oddelene zbierané zložky KO (papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly na báze 

lepenky (VKM)  

- oddelene zbierané zložky  KO  z domácností s obsahom nebezpečných látok,   

- elektroodpad z domácností,   

- opotrebované batérie a akumulátory,  

- textil a šatstvo,  

- biologicky rozložiteľný odpad vrátane jedlých olejov.  

 

 Členovia komisie si priamo v teréne pozreli jednotlivé objekty zberového dvora:  

• halu s dotrieďovacou linkou a novým lisovacím zariadením, ktoré bolo nainštalované  

v roku   2022,   

• sklady nebezpečných odpadov,  

• skladovacie boxy na dočasné uskladnenie vytriedených a zlisovaných odpadov,  

• kompostáreň + súvisiacu technológiu a mechanizáciu pre spracovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu.  

 

Zástupcovia TSM Nové Mesto nad Váhom Ing. Veselka (riaditeľ), Ing. Lacko (vedúci 

ekologického strediska) a p. Hrehor (vedúci zberového dvora) vysvetlili postup spracovávania 

jednotlivých druhov odpadov. Osobitne sa zamerali na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného zeleného a kuchynského odpadu v kompostárni. Kuchynský odpad sa 

zhodnocuje v kompostárni od júla 2021. Taktiež odpovedali na otázky členov komisie týkajúce 

sa odpadového hospodárstva.  
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K bodu č. 2:  

 Každý člen komisie obdržal materiál, v ktorom bolo vyhodnotenie činnosti 

Technických služieb mesta v oblasti odpadového hospodárstva za rok 2021. Materiál sa 

prikladá k zápisnici.  

 V roku 2022 budú v oblasti nakladania s odpadmi TSM naďalej plniť všetky zákonné 

povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a súvisiacich vykonávacích 

vyhlášok. 

V súčinnosti s mestom bude doplnená zvozová technika:  

- zberové vozidlo s hydraulickou rukou pre vývoz polopodzemných kontajnerov 

 (vlastné finančné prostriedky mesta)  

- zberové vozidlo s umývacou nadstavbou pre zvoz kuchynského odpadu (eurofondy 

 OPKZP)  

- fermentačné zariadenia pre hygienizáciu kuchynského odpadu (dotácia envirofondu).  

 

V súčinnosti s mestom budú naďalej budované stojiská polopodzemných kontajnerov.  

 

 Na záver komisia odporučila, aby školy v rámci vzdelávania a osvety triedeného zberu 

odpadov absolvovali prehliadku zberového dvora pre separovaný a biologický odpad.  

 

 

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

 

 

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 

- Materiál: Činnosť TSM v oblasti odpadového hospodárstva za rok 2021 

 

 


