
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 3/2022 

zo zasadnutia komisie zo dňa 05. mája 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie investičných zámerov v meste (predkladá Oddelenie výstavby, rozvoja 

mesta a dopravy):  

a) Prerokovanie návrhu spol. JAG Nova s.r.o. na výstavbu Lodenice v areáli Zelenej 

vody (pláž pred penziónom Margaréta) 

3. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny: 

a) opakovaná žiadosť MUDr. Gregorovičovej o vydanie súhlasu na výrub Vŕby bielej, 

ktorá rastie na pozemku parc.č. 3102/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Vŕba rastie ako 

súčasť verejnej zelene na pozemku mesta medzi garážami na Krátkej ulici v Novom 

Meste nad Váhom (v dotyku s Fándlyho ulicou).  

      Dôvody výrubu: poškodzovanie garáže koreňovou sústavou i padajúcimi konármi.  

4. Rôzne  

5. Záver  

 

 

K bodu č. 1:  

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

členov komisie a zástupcu TSM.  

         Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.  

 

K bodu č. 2:  

 Tajomníčka komisie predložila na prerokovanie  návrh spoločnosti JAG Nova s.r.o. na 

výstavbu Lodenice v areáli Zelenej vody, na pláži pred penziónom Margarétka, na súkromnom 

pozemku parc.č. 4913/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom.  Lodenicu má tvoriť unimobunka 

vzdialená 7 m od brehu, ktorá bude slúžiť na odkladanie záchranných viest, osobných vecí 

zamestnancov a príslušenstva k zmrzline. Súčasťou bude terasa 6 x 8 m, spojená s nástupnou 

hranou. Nástup na plavidlá bude priamo z prírazovej hrany (šírka 4 m, dĺžka 16 m) v oblasti 

lodenice. Uložená hrana bude zasahovať 3 m na pobrežie a 1 m nad vodnú hladinu.  

 Komisii boli predložené aj vizualizácie. Podľa vyjadrenia investora v roku 2022 sa 

počíta s požičiavaním bezmotorových plavidiel (vodné bicykle, delfíny, paddleboardy a pod.), 

do budúcne investor uvažuje aj s inými typmi plavidiel (motorovými).  

  

 Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení na odkrytých podzemných 

vodách (čo je aj Zelená voda) je zakázaná plavba, státie a kotvenie plavidiel so spaľovacími 

motormi. Výnimku majú len polícia, ozbrojené sily a záchranná služba a plavidlá, ktoré sa 

využívajú pri údržbe odkrytých podzemných vôd. 
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 Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej vodnej správy udeľuje výnimku zo zákazu 

plavby na odkrytých podzemných vodách na športovú a rekreačnú činnosť (podľa       § 19 ods. 

2 zákona o vodách). O výnimke zo zákazu rozhoduje orgán štátnej vodnej správy po 

prerokovaní s dopravným úradom (štátna plavebná správa) a správcom vodného toku. 

V prípade, že by investor chcel požičiavať plavidlá so spaľovacími motormi na športovú 

a rekreačnú činnosť, musel by požiadať o výnimku zo zákazu.  

 

 Komisia zároveň v rámci diskusie nesúhlasila, aby investor v ďalších rokoch  využíval 

plavidlá so spaľovacími motormi z hľadiska možného negatívneho vplyvu na prírodné 

prostredie a navrhla, aby sa požičiavali len plavidlá na elektrický pohon.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia po prerokovaní investičného zámeru uložila mestu, aby upozornilo investora: 

spoločnosť JAG Nova s.r.o. na zákaz plavby, státia a kotvenia plavidiel so spaľovacími motormi 

v lokalite Zelená voda. Zákaz vyplýva zo zákona č. 364/2002 Z.z. o vodách v platnom znení. 

Výnimku udeľuje okresný úrad v sídle kraja po prerokovaní so štátnou plavenou správou 

a správcom vodnej plochy.  

 Komisia zároveň nesúhlasí, aby sa v budúcich rokoch používali a požičiavali na 

športovú a rekreačnú činnosť na Zelenej vode  plavidlá so spaľovacími motormi. Komisia 

odporúča len používanie plavidiel s elektrickým pohonom.  

 

K bodu č. 3: 

 Tajomníčka komisie preložila na prerokovanie opakovanú žiadosť                              MUDr. 

G. o vydanie súhlasu na výrub dreviny: Vŕby bielej, ktorá rastie na pozemku parc.č. 3102/1 k.ú. 

Nové Mesto nad Váhom. Vŕba rastie ako súčasť verejnej zelene na pozemku mesta medzi 

garážami na Krátkej ulici v Novom Meste nad Váhom (v dotyku s Fándlyho ulicou).  

Dôvody výrubu: poškodzovanie garáže koreňovou sústavou i padajúcimi konármi.  

Strom je v súčasnosti vyhlavovaný, pričom hlavovanie sa robí každý 3 rok.  

 

Následne prebehla diskusia. 

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia o prerokovaní a hlasovaní nesúhlasila s výrubom stromu. Komisia však 

súhlasila so skrátením 1 hlavného kostrového konára, ktorý zasahuje nad garáž žiadateľky.  

 

K bodu č. 4:  

Ing. Poriez:  

- pochválil mesto Nové Mesto nad Váhom za informačný leták ohľadne zberu 

kuchynského odpadu, ktorý bol roznášaný do domácností spolu s výmermi za dane 

a komunálny odpad.  

 

Ing. Lacko z TSM:  

- informoval členov komisie, že TSM sa zúčastnili v Trenčianskych Tepliciach 

predvádzania nového stroja, ktorý slúži na spracovanie (podrvenie) potravín, ktoré sa 

už nedajú inak využiť. Ide o nový spôsob spracovávania biologicky rozložiteľného 

odpadu z potravinárskeho priemyslu. Stroj je určený predovšetkým pre veľké obchodné 

reťazce , ktoré majú potraviny po záruke.  

- informoval o „novinke“ v oblasti zberných nádob; ide o obal na klasické hnedé zberné 

nádoby na kuchynský odpad, ktorý je dizajnovo rovnaký ako polopodzemné kontajnery. 
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Mesto Nové Mesto nad Váhom v súčinnosti s TSM majú v pláne vyskúšať takýto typ  

na stanovištiach polopodzemných kontajnerov, aby nádoby na stanovišti mali rovnaký 

dizajn.  

 

p. Dedík:  

- informoval členov komisie, že pri príležitosti Dňa zeme, novomestskí skauti uskutočnili 

tradičné upratovanie Kamennej, ktoré sa vykonáva pravidelne už 25 rokov. Kým 

v prvých rokoch bývalo odpadu niekoľko desiatok vriec, v roku 2022 sa vyzbierali 4 

vrecia. Akcia dnes slúži aj ako osveta.  

- novomestským skautom, ako aj všetkým ostatným, ktorí sa zapojili v jarnom období do 

čistenia nášho mesta (školy, rybári, športovci, ľudia z Ukrajiny dočasne ubytovaní 

v lokalite Zelená voda, jednotlivci) mesto vyjadruje veľké poďakovanie. Keď 

nebudeme ľahostajní k svojmu okoliu, budeme žiť v čistom a upravenom meste. 

 

 

 Na záver sa členovia komisie dohodli, že by bolo vhodné zorganizovať výjazdové 

zasadnutie komisie do prevádzky v Kočovciach, kde prebieha spracovanie zálohovaných 

plastových fliaš z celého Slovenska.  

 

 

K bodu č. 5: 

Predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 28.05.2022 

 

  

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

 

 

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia, 

- Investičný zámer výstavby Lodenice + vizualizácie 


