
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 3/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 03. júna 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie  

3. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platná 

do 28.2.2022.  

4. Žiadosť spoločnosti Property Real s.r.o., Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 

drevín (celkovo 52 ks drevín) a návrh sadových úprav. Výrub súvisí s plánovanou 

výstavbou Obytnej zóny Trinitis, Ul. Kpt. Nálepku.  

5. Rôzne  

6. Záver  

 

K bodu č. 1:  

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie a 

zástupcov mesta. 

         Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.  

 

K bodu č. 2:  

 Tajomníčka komisie informovala členov komisie o ďalších krokov mesta súvisiacich 

s projektom:  Rekonštrukcia a revitalizácia zelene v areáli Gymnázia M.R. Štefánika Nové 

Mesto nad Váhom; žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a návrh sadových úprav.  

 

 Dňa 27.05.2021 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie komisie pre ochranu životného 

prostredia v areáli Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom na Športovej ulici 

v Novom Meste nad Váhom. Po ohliadke stromov Mesto Nové Mesto nad Váhom vydalo 

rozhodnutie na výrub stromov podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie v plnej miere rešpektovalo stanovisko 

komisie:  

- Stromy, ktoré komisia neodporučila na výrub, budú zachované a výrub týchto 

stromov bol zamietnutý. 

- náhradná výsadba bola v rozhodnutí uložená tak, ako ju odsúhlasila komisia. 

- gymnáziu bola uložená povinnosť, aby ošetrenie zostávajúcich stromov bolo 

vykonané len odbornými arboristami tak, aby nedošlo k nevhodným a neodborným 

zásahom do korún stromov.  

 

K bodu č. 3:  
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 Tajomníčka komisie prezentovala členom komisie spôsob výpočtu vytriedenia 

komunálnych odpadov za rok 2020. 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 2020, 

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 2020 po výpočte podľa cit. zákona je 

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre Nové Mesto nad Váhom:  47,6 %.  

 Podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu je sadzba poplatku za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platná do 

28.2.2022: 18 €/t.   

 

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 do 28.2.2022.  

 

  

K bodu č. 4.  

 Tajomníčka komisie predložila na prerokovanie žiadosť spoločnosti Property Real 

s.r.o., Bratislava o vydanie súhlasu na výrub celkovo 52 ks drevín, ktoré rastú na ulici kpt. 

Nálepku a ich výrub súvisí s plánovanou výstavbou Obytnej zóny TRINITIS.  

 Zámer plánovanej výstavby prešiel zisťovacím konaním podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a v súčasnosti 

existuje právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania. V zmysle platných právnych 

predpisov rozhodnutie na výrub drevín musí byť vydané už pred vydaním územného 

a stavebného povolenia na stavbu. Preto Mesto Nové Mesto nad Váhom rozhoduje o výrube už 

v súčasnom období.  

 

 Lokalita plánovaného výrubu sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zákona                        

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. 

Ako podklad pre výrub bol vykonaný dendrologický prieskum a bola vypracovaná kompletná 

inventarizácia drevín, ktorá posúdila kvalitu drevín z hľadiska zdravotného stavu, vzhľadových 

vlastností a perspektívy ďalšieho vývoja. Podľa metodiky vyjadrujúcej sadovnícku hodnotu 

stromov ide prevažne o dreviny priemernej a podpriemernej sadovníckej hodnoty. Stromy sú 

zastúpené topoľmi, lipami, pagaštanom, borovicou a ovocnými drevinami, ako sú čerešňa, 

orech, trnka, marhuľa. Z krov sa nachádzajú najmä porasty drieňa a borievok.  Na pozemkoch 

sa plánuje výstavba Obytnej zóny TRINITIS, pričom dreviny rastú v zábere stavby.  

 Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty ako odborná organizácia 

súhlasila s výrubom.  

 Navrhovaná náhradná výsadba pozostáva z 59 ks listnatých stromov, 13 ks ihličnatých 

stromov, trvalkových záhonov (trvalky a okrasné trávy) a listnatých krov a bude vykonaná 

v rámci sadových úprav okolo budúcich rodinných a bytových domov.  

 

Stanovisko komisie:  
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 Komisia po diskusii súhlasila s vydaním rozhodnutia na výrub drevín pre spoločnosť 

Property Real s.r.o., Bratislava. Výrub súvisí s pripravovanou výstavbou: Obytná zóna 

TRINITIS. Výrub bude možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 

povolenia na stavbu a v mimovegetačnom období. V prípade, že sa stavba nebude realizovať, 

výrub nebude vykonaný.  

 

K bodu č. 5:  

 

Ing. Poriez:  

- tlmočil žiadosť p. Rojkovej zo Železničnej ulice o orezanie tují a odstránenie 

neporiadku, ktorý sa nachádza na Železničnej ulici pri podchode. Ing. Mašlonka 

odpovedal, že touto žiadosťou sa mesto zaoberalo, chcelo ju vyriešiť komplexne, 

avšak predmetný pozemok nie je vo vlastníctve mesta, ale vo vlastníctve Železníc 

SR.  

- p. Rojkovej bude odporučené, aby sa so svojou požiadavkou obrátila priamo na 

vlastníka pozemku.  

 

- navozenie odpadu za objekt na Námestí slobody 5/6 NMnV. Uvedené je riešené 

v spolupráci s MsBP a MsP Nové Mesto nad Váhom. Pôvodcom odpadu sú 

nájomcovia bytov.  

 

Ing. Koštál: 

- požiadal o odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z orezu stromov zo Špeciálnej 

základnej školy na ulici J. Kollára v Novom Meste nad Váhom. Požiadavka bude 

posunutá na TSM.  

- neupravené rozkopávky na ulici M. R. Štefánika. Každá rozkopávka, ktorá bola 

povolená je preberaná, v prípade reklamácie treba kontaktovať priamo                           

p. Rudyovú, ktorá má rozkopávkové povolenia v kompetencii.  

 

p. Mináriková :  

- vyzvať MsBP ako správcu  na pokosenie areálu bývalej škôlky na Tehelnej ulici  

- požiadavka na osadenie lavičky na Mnešickom cintoríne – požiadavka bude posunutá 

na TSM.  

 

 

K bodu č. 7: 

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 18.06.2021 

 

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 
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- Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platná do 

28.2.2022.  


