MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia pre ochranu životného prostredia
Zápis č. 3 / 2019
zo zasadnutia komisie zo dňa 04. apríla 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia stanovísk komisie
3. Poslanecký návrh Bc. Jána Kudlíka na vypracovanie zeleného generelu,
požiadavka na prerokovanie návrhu v komisii (predložil Bc. Ján Kudlík)
4. Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2018 (predložili Technické služby
mesta Nové Mesto nad Váhom).
5. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad
Váhom (materiál na pripomienkovanie).
6. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nové Mesto nad
Váhom
7. Rôzne
8. Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Kopunec, ktorý privítal prítomných
členov komisie, zástupcov mesta a zástupcu Technických služieb mesta Nové Mesto nad
Váhom (Ing. Lacko).
Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.
K bodu č. 2:
Kontrolu plnenia stanovísk komisie uskutočnila tajomníčka komisie Ing. Paučinová,
ktorá oboznámila členov komisie s postupom mesta pri jednotlivých odporučeniach komisie
uvedených v zápise č. 2/2019.
K bodu č. 3:
Poslanec MsZ Bc. Ján Kudlík predstavil návrh na vypracovanie zeleného generelu,
nakoľko plochy zelene a plochy parkov v zastavanom území postupne ubúdajú, prebieha
intenzívna výstavba a dochádza k prehrievaniu mesta. Uvedené si však vyžaduje dlhší časový
horizont a vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, nakoľko ide o dokument,
ktorý spracovávajú celé riešiteľské odborné tímy. Na začiatok požiadal aby:
- pri posudzovaní všetkých investičných zámerov komisia pre ochranu životného
prostredia spolupracovala s komisiu výstavby a rozvoja mesta a posudzovala
investičné zámery z hľadiska zastúpenia zelene, zadržiavania vody v prostredí,
vytvárania zelených striech a pod.
- vyčleniť v rámci verejných zelených plôch v meste plochu, kde si budú môcť občania
zasadiť svoj strom alebo krík a budú sa oň starať (projekt: „Adoptuj si strom, adoptuj
si krík“).

-

-

podporovať dobrovoľnícku prácu občanov, aby občania pravidelne upratovali okolie
svojich bytových domov a verejné priestranstvá. Odporúča, aby mesto spolu s TSM
prevzali záštitu nad mestskými brigádami, ktoré by boli pravidelne vykonávané.
aktívne sa zapájať do grantov a dotácií, eurofondov,
riešenie autobusových zastávok v rámci mesta,
vyzvať vlastníkov pozemkov na starostlivosť o pozemky, ktoré sú zanedbané a na
ktorých sa pravidelne hromadí odpad.

Stanovisko komisie:
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. Komisia odporúča v spolupráci
s občanmi a občianskymi združeniami pripraviť projekt mestských brigád (motivácia
občanov, aktivizovanie občanov pri environmentálnych aktivitách). V rámci svojej činnosti
komisia podporí vyčlenenie zelenej plochy, kde by si občania mohli vysadiť stromy o ktoré sa
budú starať.
K bodu č. 4:
Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2018 v Novom Meste nad Váhom
predložil zástupca Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom: Ing. Slavomír Lacko vedúci ekologického strediska.
Technickým službám mesta vyplýva povinnosť predkladať vyhodnotenie komisii raz
ročne.
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom sa vo vyhodnotení zamerali najmä na
nasledovné informácie:
- celková vykonávaná činnosť TSM v oblasti odpadového hospodárstva,
- legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva,
- spôsob vykonávania zberu komunálneho odpadu a triedeného zberu v Novom Meste
nad Váhom,
- technika na zber a spracovanie odpadu, ktorou TSM disponujú,
- celkové množstvá vytriedených odpadov za rok 2018,
- prevádzka zberového dvora a kompostárne na Banskej ulici v Novom Meste nad
Váhom,
- prevádzka prekládkovej stanice na Tehelnej ulici v Novom Meste nad Váhom,
- spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a triedený zber zelených odpadov,
- celkové množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládku v roku 2018,
- spolupráca s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto a TSM
uzatvorenú zmluvu - spoločnosť Envi-Pak, a.s. Bratislava. Spoločnosť Envi-Pak a.s.
v roku 2018 financovala náklady triedeného zberu pre komodity papier, plasty, sklo,
kov a viacvrstvové kombinované materiály. Zároveň táto spoločnosť zabezpečovala
obchodovanie s vytriedenými komoditami.
- nové trendy odpadového hospodárstva (napr. polopodzemné kontajnery, systém zberu
odpadov z uzamykateľných prístreškov a pod.),
- prebiehajúca informačná kampaň.
V závere vyhodnotenia TSM prezentovali aj fotografie, ktoré zachytávali nelegálne
nakladanie s odpadmi, ktorého sa dopustili občania v Novom Meste nad Váhom (najmä
znečistenie kontajnerových stanovíšť odpadom, ktorý je nahádzaný vedľa zberných nádob).
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Ing. Lacko následne odpovedal v rámci diskusie k tomuto bodu na otázky členov
komisie.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala vyhodnotenie odpadového hospodárstva na vedomie. Celkové
vyhodnotenie odpadového hospodárstva je uvedené v písomnej správe, ktorá je prílohou
zápisnice.
K bodu č. 5.
Členovia komisie obdržali materiál Rokovací poriadok komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. Základné informácie k materiálu poskytol
zástupca primátora Ing. Mašlonka.
Stanovisko komisie:
Uvedený materiál v rámci pripomienkovania prešiel viacerými zmenami. Na komisii
bolo dohodnuté, že členom komisie bude elektronicky zaslaná posledná verzia materiálu,
ktorá je predkladaná do mestskej rady. Prípadné pripomienky treba elektronicky zaslať
predsedovi komisie Ing. Kopuncovi a to do termínu zasadnutia mestskej rady. Ing. Kopunec je
členom MsR a prípadné pripomienky môže ešte predniesť priamo na zasadnutí MsR.
K bodu č. 6
a) žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Benkova 1263/1, 2 v Novom Meste nad
Váhom o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého a 1 ks listnatého stromu, ktoré
rastú na pozemku parc.č. 4526 pri predmetnom bytovom dome Benkova 1263
Dôvody výrubu: koruny stromov sa opierajú o fasádu bytového domu. Bytový dom
bude rekonštruovaný.
Stanovisko komisie:
Komisia odporučila súhlasiť s výrubom stromov.
K bodu č. 7:
V bode rôzne boli prerokované nasledovné pripomienky:
Ing. Mašlonka:
- pozval na festival Aničky Jurkovičovej, ktorý sa koná v dňoch 7. – 10. apríla 2019,
- informoval, že je možné posielať príspevky do novomestského spravodajcu o živote
v meste (zaujímavé témy, akcie a pod.) vždy do 10 dňa príslušného mesiaca.
JUDr. Šuchta:
- informoval a pozval všetkých na premietanie nového dokumentárneho filmu Zuzany
Piussi „Obliehanie mesta“. Film sleduje boj občanov, radnice a ťažobných firiem
v Kremnici a mapuje snahy aktivistov a environmentalistov v prípade nevhodných
zámerov v oblasti životného prostredia. V Kremnici ide o zlato a bentonit, v našej lokalite
ide o urán.
- premietanie filmu sa uskutoční 17.04.2019 o 19.00 hod.
Ing. Nováčik:
- upozornil na nevhodné orezy stromov na verejných priestranstvách v meste (hlboké rezy,
rezy na hlavu, veľké rany),
- uvedené bude riešené za účasti Ing. Kravárikovej (vedúca strediska verejnej zelene TSM,
ktorá rozhoduje o orezávaní).
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p. Mináriková:
- Mnešická ulica, požiadavka na TSM na dovoz a rozhrnutie zeminy.
Ing. Kopunec:
- návrh na vybudovanie hmlových brán a oprava pitných fontán na Námestí slobody
a priľahlých uliciach; investičný náklad na jednu je cca 3000 – 5000 € (zmiernenie
prehrievania námestia v letnom období).
Vytvorenie subkomisie pre odpadové hospodárstvo (návrhy členov na májovom zasadnutí
komisie).

K bodu č. 8:
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 23. apríla 2019

Ing. Daniel KOPUNEC
predseda komisie

Ing. Zuzana PAUČINOVÁ
tajomníčka komisie

Príloha:
Prezenčná listina zo zasadnutia
Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2018.
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