
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

  

 Zápis č. 4/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 02. septembra 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie investičných zámerov v meste:  

Projekt pre územné rozhodnutie „Supermarket Billa, Športová ulica“, investor: Eugen 

Koronthály, Bratislava (predkladá Oddelenie výstavby, rozvoja mesta a dopravy).  

3. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností – vyhodnotenie 

prvých praktických skúseností po zavedení zberu (prizývajú sa Technické služby 

mesta Nové Mesto nad Váhom) 

4. Návrh na výsadbu cibuľovín na Hviezdoslavovej ulici v Novom Meste nad Váhom 

(strojové sadenie)  

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:  

 Ing. Petkanič – vedúci Oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy predstavil projekt 

pre územné rozhodnutie: Supermarket Billa, Športová ulica“, ktorého investorom je Eugen 

Koronthály, Bratislava. Navrhovaný supermarket je situovaný na Športovej ulici, v blízkosti 

križovatky s ulicou Tematínskou. V rámci stavby bude vybudovaná predajňa, parkovisko pre 

automobily, zásobovací dvor a prístupová komunikácia.  

 Vjazd do riešeného územia je z ulice Športovej (zo severnej strany). Parcela od ulice 

Tematínskej zostáva nezastavaná, momentálne nie je možná dohoda s vlastníkmi. Z južnej 

strany bude stavba nadväzovať na plánovaný bytový komplex NOVA, ktorý je riešený v rámci 

samostatného projektu. V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 

24/2006 Z.z. boli obidve stavby posudzované spoločne. Z hľadiska územného plánu je táto zóna 

určená na občiansku vybavenosť. Projekt nerieši dopravné napojenie Tematínska – Športová. 

 Následne prebehla diskusia k predkladanému projektu pre územné rozhodnutie. 

 

Diskusia:  

 V rámci diskusie bolo prerokované najmä vytvorenie zelenej extenzívnej strechy na 

objekte supermarketu. Uvedená podmienka vyplynula z procesu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie.  
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 Komisia diskutovala aj o dopravnej situácii a dopravnej únosnosti územia, v súvislosti 

s frekventovanou križovatkou Športová a Tematínska. Ing. Rastislav Petkanič informoval, že 

projektantka Ing. Mária Strápková rieši návrh samostatného vyraďovacieho pruhu komunikácie 

Športová – Tematínska. Už podľa predchádzajúcich návrhov nie je možné okružnú križovatku 

v tejto lokalite realizovať najmä vzhľadom k terajším vlastníckym právam. 

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia po diskusii zaujala k projektu nasledovné pripomienky, ktoré budú riešené  

v ďalšom stupni projektovej dokumentácie: 

- na objekte supermarketu bude zrealizovaná extenzívna zelená vegetačná strecha. 

Konkrétny projekt vegetačnej strechy požadujeme predložiť do komisie na 

odsúhlasenie.  

- Odpadové hospodárstvo, ktoré je navrhované v zadnej časti zásobovacieho dvora:   

priestory budú riadne zabezpečené, uzamykateľné a prestrešené tak, aby nedochádzalo 

k rozfúkavaniu odpadov do okolia. V rámci odpadového hospodárstva budú vytvorené 

dostatočne veľké priestory aj pre triedenie odpadov z prevádzky. Priestory odpadového 

hospodárstva budú oddelené vhodnou zeleňou.  

 

V oblasti dopravy, komisia odporúča vypracovať návrh dopravného riešenia križovatky 

Športová – Tematínska.  

 

K bodu č. 3:  

 Ing. Lacko – vedúci ekologického strediska TSM Nové Mesto nad Váhom informoval 

členov komisie o priebehu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 

na území mesta. Mesto Nové Mesto nad Váhom splnilo povinnosť v zmysle zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch v platnom znení a zaviedlo zber BRKO od 01.07.2021. 

- Začiatok zberu: od 01.07.2021. 

- Rozvoz košíkov, kompostovateľných vreciek do domácností a letákov: celkovo bolo 

roznesených 7 800 ks košíkov. 

- Na sídliská, na stojiská zberných nádob boli rozvezené 240 l nádoby na BIO odpad: 

celkovo 208 ks nádob.  

- 9 ks nádob, bolo v priebehu dvoch mesiacov odcudzených (boli nahradené novými 

nádobami). 

- Zber sa realizuje novým zberovým vozidlom Rotopress so záchytnou vaňou. 

- Spracovanie prebieha na centrálnej mestskej kompostárni, na základe súhlasu RVPS 

Nové Mesto nad Váhom.  

- Množstvá dovezeného BIO odpadu na zberný dvor za júl 2021: 41,58 t (z rodinných 

domov) a 30,37 t (z bytových domov). 

- Množstvá dovezeného BIO odpadu na zberný dvor za august 2021: 67,480 (z rodinných 

domov) a 48,37 t (z bytových domov).  

 

 Zároveň bolo konštatované, že v ďalšom stupni bude potrebné doplnenie techniky na 

zberový dvor – predovšetkým drvič a hygienizačný kontajner. Mesto Nové Mesto nad Váhom 

žiadalo o dotáciu z Envirofondu na nákup hygienizačného kontajnera, avšak dotácia nebola 

schválená.  

 

Stanovisko komisie:  
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Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. Komisia podporuje dovybavenie zberného 

dvora a kompostárne  technikou potrebnou pre ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom.  

  

K bodu č. 4.  

 Tajomníčka komisie informovala členov komisie o plánovanej výsadbe cibuľovín na 

Hviezdoslavovej ulici v Novom Meste nad Váhom.  

- výsadba sa uskutoční na Hviezdoslavovej ulici medzi jednosmernými cestami. 

V súčasnosti sa tam nachádza podlhovastá zatrávnená plocha približne 6 metrov široká.  

Pozdĺž celého pásu budú v strednej časti vysadené cibuľoviny v šírke 2 metre 

s celkovou rozlohou 326 metrov štvorcových. Po bokoch budúceho kvetinového záhonu 

zostane trávnik. 

- celkovo bude vysadených 33 000 cibuliek, Ide o zmes s názvom: Prima Sonneberg“,  

druhy: krokusy, modrice, narcisy a tulipány – rôzne farby, rôzne výšky; predpokladaná 

doba kvitnutia: 8 týždňov.  

- termín výsadby: október 2021  

- pôjde o strojovú výsadbu cibuľovín špeciálnym malotraktorom; predpokladaná doba 

výsadby: 2 dni 

- garantovaná doba plného kvitnutia je 5 rokov, od piateho do ôsmeho roku sa 

predpokladá menej intenzívne kvitnutie (kvety môžu byť menšie, výška rastlín môže 

byť menšia). Po 8 rokoch je nutné cibule vymeniť.  

- výsadbu bude realizovať víťaz verejného obstarávania, ktoré zabezpečovali Technické 

služby mesta: firma Slovensko kvitne s.r.o., ktorá oficiálne zastupuje holandskú 

spoločnosť na území Slovenska. Cibuľky budú dovezené priamo z Holandska a do doby 

výsadby budú preskladnené v areáli TSM.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.  

 

K bodu č. 5:  

Ing. Paučinová:  

- informovala členov komisie, že mesto Nové Mesto nad Váhom podávalo 2 žiadosti 

o dotáciu na Envirofond. Prvá žiadosť bola dotácia na komunálne vozidlo (špecifická 

činnosť A3: ochrana ovzdušia) a druhá žiadosť bola na hygienizačný kontajner a osvetu 

v oblasti nakladania s odpadmi (špecifická činnosť C2: odpadové hospodárstvo). 

Začiatkom augusta bol zverejnený prehľad žiadateľov o dotáciu, kde minister 

nerozhodol o podpore. Napriek tomu, že obidve žiadosti boli administratívne správne 

a kompletné, v procese schvaľovania dotácií, mestu nebola dotácia priznaná ani pri 

jednej žiadosti.  

- pozoruhodným faktom je, že celkovo počet nepodporených žiadostí je niekoľkonásobne 

vyšší ako počet podporených žiadostí.  

- mestu nie je zasielané žiadne písomné vyrozumenie, v ktorom by boli uvedené dôvody 

nepridelenia dotácie, takže nie je možné ani podať odvolanie voči rozhodnutiu ministra. 

Napriek tomu mesto poslalo list riaditeľovi Envirofondu aj ministrovi ŽP, v ktorom 

žiada o prehodnotenie rozhodnutia, ako aj  o bližšie vysvetlenie hodnotiaceho 

a rozhodovacieho procesu pri schvaľovaní dotácií (podľa akých kritérií sa postupovalo).   

- o výsledku budú členovia komisie informovaní.  

  

Ing. Poriez:  
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- nebezpečná breza na Hollého ulici. Technické služby mesta uskutočnia ohliadku brezy 

a rozhodnú o ďalšom postupe (orezanie alebo nutný výrub). 

 

P. Mináriková:  

- ulica Mnešická – vyzvať Technické služby mesta, aby pokosili priestor medzi oplotením 

Salvie a chodníkom. Pozemok je vo vlastníctve mesta. Požiadavka bude posunutá na 

TSM na priame vybavenie.  

- doplnenie 1 ks 1100 l žltej zbernej nádoby na plasty na Mnešickú ulicu. Požiadavka 

bude posunutá na TSM na priame vybavenie.  

 

 

K bodu č. 6: 

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 07.09.2021 

 

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie – Supermarket Billa, Športová ulica, Nové 

Mesto nad Váhom“  


