MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia pre ochranu životného prostredia
Zápis č. 5 / 2019
zo zasadnutia komisie zo dňa 20. júna 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia stanovísk komisie
3. Nesúhlas s vybudovaním odstavných plôch na parkovanie vozidiel pri bytovom
dome J. Kréna 358/3 v Novom Meste nad Váhom (požiadavka na vystúpenie
verejnosti v komisii ŽP)
4. Ponuka spoločnosti NickNack s.r.o. Brno na vratné kelímky s klipom na zavesenie
(použitie: mestské akcie, športové akcie, festivaly a pod.)
5. Ponuka spoločnosti ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Bardejov na hygienické
zariadenia na venčenie psov
6. Rôzne
7. 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. Veselka).
Ing. D. K., J. Kréna 358/3, Nové Mesto nad Váhom a p. M.L., SNP 4, Nové Mesto nad
Váhom požiadali o vystúpenie v komisii vo veci nesúhlasu s vybudovaním odstavných plôch
pri bytovom dome J. Kréna 3. Komisia odsúhlasila doplnenie programu o predmetný bod
a umožnila vystúpiť menovaným na zasadnutí komisie.
Následne bol odsúhlasený doplnený 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. 4/2019.
Členovia komisie boli informovaní o delegovaní zástupcov materských, základných
a stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta, do subkomisie pre odpadové
hospodárstvo. Jednotlivých zástupcov si navrhli školy.
Stanovisko komisie:
Komisia odsúhlasila delegovaných zástupcov škôl za členov subkomisie pre odpadové
hospodárstvo. Členovia budú koordinovať výchovu a osvetu v oblasti správneho nakladania
s odpadmi v rámci vyučovacieho procesu na školách a v rámci environmentálneho
vzdelávania. Zoznam delegovaných zástupcov škôl je uvedený v prílohe tejto zápisnice.

K bodu č. 3:
Ing. D.K., J. Kréna 358/3 Nové Mesto nad Váhom spolu s M.L., SNP 4, Nové Mesto
nad Váhom požiadali o vystúpenie v komisii, čo im bolo umožnené. Menované nesúhlasia
s vybudovaním odstavných plôch pre parkovanie vozidiel pri bytovom dome J. Kréna 3.
Tajomníčka komisie informovala členov komisie, že na mesto bola dňa 17.06.2019
doručená písomná žiadosť od MsBP Nové Mesto nad Váhom ako správcu predmetného
bytového domu, v ktorej MsBP žiada vybudovanie odstavných plôch, nakoľko v bytovom
dome sa nachádzajú 4 osoby ZŤP a 3 osoby s prednostným právom parkovania zdravotne
postihnutých. V bytovom dome J. Kréna 3 prebehla domová schôdza, kde 4 bytové jednotky
žiadajú vybudovanie parkovísk a 2 bytové jednotky sú proti.
Ing. D.K. spolu s p. M.L. podrobne uviedli argumenty proti výstavbe odstavných
plôch. Sú proti záberu zelene. V rámci sídliska bolo vybudovaných viacero odstavných plôch
pri okolitých bytových domoch a súčasný počet parkovacích miest je podľa nich dostatočný,
nakoľko vo večerných hodinách ani jestvujúce odstavné plochy nie sú plne obsadené
vozidlami, takže nie je potrebné budovať ďalšie. Parkovať sa dá aj na komunikácii SNP. Sú
za zachovanie zelene, ktorá bude slúžiť na relaxáciu, nechcú sa pozerať z okien na
zaparkované vozidlá. Vybudovanie odstavných plôch navrhujú z boku bytového domu.
Následne prebehla diskusia k danému bodu.
Stanovisko komisie:
Komisia pre ochranu životného prostredia nerozhoduje o vybudovaní odstavných
plôch pre parkovanie vozidiel. Pripomienky k vybudovaniu odstavných plôch, ktoré boli
uvedené na zasadnutí komisie, budú posunuté oddeleniu výstavby na prerokovanie v Komisii
výstavby, investícií a územného rozvoja mesta.
K bodu č. 4:
Predseda komisie a následne riaditeľ TSM informovali členov komisie o ponuke
spoločnosti NickNack s.r.o. Brno na vratné kelímky s klipom na zavesenie. Vratné
kelímky by boli používané na mestských akciách (napr. deň mesta, jarmok a pod.),
športových akciách, festivaloch a pod. Možnosť zvoliť ľubovoľnú potlač na kelímok,
zvyčajná veľkosť 300/500 ml.
Členom komisie boli podané všeobecné informácie o produkte, systém fungovania a
služby poskytované spoločnosťou.
Z hľadiska životného prostredia sa uplatňuje princíp opakovaného použitia kelímkov
a kelímky sú vyrobené z materiálu, ktorý je plne recyklovateľný. Počas akcie tak celkovo
vznikne menej odpadu a nepoužívajú sa jednorazové plastové výrobky.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie a podporuje zavedenie takéhoto
systému na akciách konaných v meste.
Komisia zároveň navrhla, aby aj súkromní organizátori akcií, ktorí na konanie akcií
využívajú verejné priestranstvá, boli postupne zaviazaní používaním vratných kelímkov alebo
kompostovateľných obalov (v záujme znížiť používanie jednorazových plastových výrokov,
ktoré nadmieru zaťažujú životné prostredie).
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K bodu č. 5:
Tajomníčka komisie informovala členov komisie o ponuke spoločnosti ECO DOG
TOILET GROUP s.r.o. Bardejov na hygienické zariadenia na venčenie psov.
Ide o zariadenia na venčenie psov, ktorými sa rieši likvidácia a neutralizácia psích
exkrementov na verejných priestranstvách a v obytných zónach. ECO DOG TOILET
STANICA aktívne priťahuje psy na vykonanie potreby v rámci stanice, obsahuje patentovanú
zložku so psími feromónmi, ktorá sa postupne uvoľňuje do prostredia. Pes je priťahovaný
k stanici, vykoná potrebu a majiteľ likviduje tuhý exkrement. Moč je filtrovaný, prechádza
absorpčnou hmotou a následne filtračnou zložkou, čím je zbavený choroboplodných
zárodkov, zápachu a je neutralizovaný.
Následne prebehla diskusia k danej ponuke. V rámci diskusie bolo konštatované, že
v niektorých mestách, kde boli tieto zariadenia namontované, došlo k petíciám proti
umiestneniu. Ide o finančne nákladnejšie zariadenia (okrem ceny za samotné zariadenia, treba
počítať aj s pravidelnou údržbou a servisom – absorpčná látka, filtračná náplň, doplňovanie
feromónu, odvoz psích exkrementov z košov, doplňovanie vreciek, monitorovanie, dodávka
poškodených komponentov a pod.). Efektívnosť zariadení spočíva v tom, ako ho budú
majitelia psov využívať a ako budú samotní majitelia psov zbierať tuhé exkrementy.
Stanovisko komisie:
Komisia navrhla, aby sa zistili konkrétne reálne skúsenosti miest s fungovaním ECO
DOG TOILET staníc (osloviť mestá, kde boli stanice namontované: napr. Handlová,
Liptovský Mikuláš a pod).
Komisia navrhla, aby majitelia psov, ktorí majú prihlásených psov do evidencie,
dostávali raz ročne vrecká na psie exkrementy.
K bodu č. 6:
V bode rôzne boli prerokované nasledovné pripomienky:
RNDr. Gregušová
-

poďakovala TSM za poskytnutie zbernej nádoby na plasty pre Gymnázium M. R.
Štefánika v rámci projektu zameraného na triedenie odpadu. Konkrétne podmienky
vývozu triedeného odpadu pre nasledujúce obdobie (po skončení projektu) dohodne
Gymnázium priamo s TSM.

Ing. Kopunec
- tlmočil pripomienku poslancov z mestského zastupiteľstva, ktorá sa týkala spadnutého
konára v Parku D. Š. Zámostského, kde konár zo stromu padol do priestoru detského
ihriska.
- TSM konár odstránili, stromy v bezprostrednej blízkosti ihriska orezali. Konár, ktorý
spadol nebol suchý, bol olistený. Orezávanie stromov a suchých konárov bude prebiehať
postupne. TSM v spolupráci s mestom (referát ŽP) posúdia stromy, ktoré rastú v blízkosti
ihrísk.
- aj v prípade posúdenia stromov však nikdy nemožno úplne vylúčiť riziko, že počas
veterného počasia alebo búrky padne konár zo stromu alebo spadne celý strom.
- Ing. Kopunec upozornil aj na lipu, na ulici Klčové (pri detskom domove a mestských
nájomných bytoch), treba zabezpečiť jej orezanie.
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K bodu č. 7:
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 28.06.2019.

Ing. Daniel KOPUNEC
predseda komisie

Ing. Zuzana PAUČINOVÁ
tajomníčka komisie

Príloha:
Prezenčná listina zo zasadnutia
Delegovanie zástupcov škôl do subkomisie pre odpadové hospodárstvo

4

