Zápisnica č. 6 / 2018
zo zasadnutia komisie pre ochranu životného prostredia MsZ Nové Mesto nad Váhom,
ktoré sa konalo dňa 06 . septembra 2018
___________________________________________________________________________
1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice
Ospravedlnení: RNDr. Lobík
2.
1.
2.
3.

Program:
Otvorenie
Kontrola plnenia stanovísk komisie
Prerokovanie žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nové Mesto nad
Váhom
4. Rôzne
5. Záver
3. Priebeh rokovania a závery:
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie RNDr. Gregušová, ktorá privítala
prítomných členov komisie, zástupcov mesta a zástupcu Technických služieb mesta Nové
Mesto nad Váhom.
Program komisie bol jednohlasne odsúhlasený.
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 zápisnici č. 5/2018.
K bodu č. 3:
Tajomníčka komisie Ing. Paučinová predložila členom komisie nasledovné žiadosti
o vydanie súhlasu na výrub drevín:
1. žiadosť p. Milana Surmana, Športová ulica, Nové Mesto nad Váhom v zastúpení
obyvateľov bytového domu Športová 29, Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu
na výrub 1 ks javora, ktorý rastie na pozemku parc.č. 3659/1 k.ú. Nové Mesto nad
Váhom, pred vchodom č. 29
dôvody výrubu: strom koreňmi poškodzuje kanalizačnú šachtu s potrubím, únik vody mimo
kanalizácie, voda zateká pod základovú dosku a narušuje statiku, dochádza k zaplavovaniu
výťahovej šachty.
Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom stromu.
2. žiadosť p. Emílie Pevnej, Zelená 6, Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu na
výrub 1 ks Sofory japonskej, ktorá rastie na pozemku parc.č. 3102/1 k.ú. Nové Mesto
nad Váhom, pri bytovom dome Zelená 6 v Novom Meste nad Váhom
dôvody výrubu: v čase kvitnutia má strom veľa peľu, ktorý znečisťuje priestor.
V korune stromu sa zdržuje veľa včiel, ktoré poletujú okolo lavičiek, ktoré sa nedajú
využívať. V prípade dažďa kvet hnije na zemi .
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Tajomníčka komisie informovala členov komisie o doručenom stanovisku dotknutých
vlastníkov bytov bytového domu Zelená 6 k výrubu. Samotní dotknutí obyvatelia
nesúhlasili s výrubom stromu. Komisia po prerokovaní neodporučila súhlasiť
s výrubom stromu. Strom je zdravý, bez viditeľných príznakov poškodenia a zníženia
fyziologických funkcií a plní pozitívne funkcie zelene v mestskom prostredí. Dôvody na
výrub boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
3. žiadosť spoločnosti Setalia park s.r.o., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
o vydanie súhlasu na výrub 1 ks Smreka obyčajného, ktorý rastie na pozemku parc.č.
4365/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom; pozemok prislúcha k objektu na ulici J. Hašku
v Novom Meste nad Váhom
dôvody výrubu: naklonenie stromu počas búrky, ohrozovanie zdravia a majetku.
Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom stromu.
4. žiadosť spoločnosti RAIT, s.r.o, Hlboká 17, 917 01 Trnava (developerská spoločnosť
zabezpečujúca prípravu projektu investičného zámeru výstavby predajne Lidl II na
Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom) o vydanie súhlasu na výrub drevín a to 34
ks stromov, náletovitý krovitý porast o celkovej výmere 1900 m2 a 1 ks kra. Dreviny
rastú na pozemkoch parc.č. 1047/1, 1047/2, 1047/24, 1046/1, 1046/2, 1046/14,
3958/1, 1086 k.ú. Nové Mesto nad Váhom
K žiadosti je vypracovaný dendrologický prieskum a kompletná inventarizácia drevín.
dôvody výrubu: výrub predmetných drevín súvisí s pripravovanou realizáciou stavby:
Predajňa potravín LIDL P 00277, Bzinská ulica + výstavba okružnej križovatky cesty
II/504 (Klčové, J. Kollára) a III/1230 (Bzinská ulica).
Tajomníčka komisie vysvetlila, že v súčasnosti prebieha schvaľovanie zmeny č. 11
územného plánu mesta, až po jej schválení bude možné konštatovať súlad stavby s UPD.
Vzhľadom k uvedenej skutočnosti mesto v súčasnosti prerušilo konanie vo veci vydania
súhlasu na výrub drevín. Zároveň tajomníčka komisie informovala členov komisie, že viaceré
FO žiadajú o priznanie postavenia účastníka konania v predmetnom správnom konaní.
Nakoľko hlavným dôvodom výrubu je stavba, prípadný výrub - realizácia výrubu je
možná až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu. Rozhodnutie na
výrub drevín však musí byť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov predložené k územnému konaniu pre predmetnú stavbu.
Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom drevín, v prípade, že bude
schválená zmena územného plánu mesta č. 11. Ak zmena územného plánu mesta schválená
nebude, konanie na výrub drevín bude zastavené.
K bodu č. 4:
Ing. Paučinová
- informovala členov komisie o znaleckom posudku a dendrologickom hodnotení lipy
na cintoríne v Novom Meste nad Váhom. Hodnotenie vykonal Ing. Marcel Trnovský,
Bánovce nad Bebravou. Lipa, rastie ako súčasť hlavnej lipovej aleje. Na základe
prístrojového vyšetrenia stavu nosných pletív (vyšetrenie rezistografom) bolo zistené,
že z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti lipa má vážne prevádzkové riziko. Strom má
výrazný statický defekt a vysoké riziko statického zlyhania a odporúča sa bezodkladná
asanácia.
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-

na základe uvedeného mesto vydá nevyhnutné opatrenie na výrub rizikového stromu
a v mimo vegetačnom období bude uskutočnený výrub tohto stromu.

Ing. Kraváriková
- problematika psov: pribúdajú sťažnosti na znečisťovanie verejných priestranstiev
a znečisťovanie detských ihrísk a športovísk psími exkrementami. Navrhla osádzanie
stojanov so vreckami na zber psích exkrementov.
- mesto pokusne vyskúšalo osadenie takýchto stojanov v parkoch, avšak všetky boli
v priebehu niekoľkých týždňov zničené. Komisia sa skôr prikláňala k názoru, aby
každému držiteľovi psa, ktorý má psa prihláseného do evidencie a platí daň, boli
poskytnuté začiatkom roka vrecká.
- v prvom rade je však na samotných držiteľoch psov, aby boli zodpovední
a odstraňovali exkrementy. Naviac na detské ihriská a športoviská je zakázaný vstup
so psami.

Ing. Bolebruch
- pripomenul, že je potrebné riešiť výsadbu nového vianočného stromčeka na námestí,
nakoľko súčasný je v zlom stave.
RNDr. Jurčová
- nutnosť vyčistenia všetkých kanalizačných vpustí na území mesta – požiadavka bude
adresovaná Technickým službám mesta (miestne komunikácie) a Správe ciest TSK
(komunikácie II. a III. triedy).
V Novom Meste nad Váhom, dňa 14.09.2018
Zapísala: Ing. Zuzana Paučinová – tajomníčka komisie

Ing. Zuzana Paučinová
tajomníčka komisie

RNDr. Eva Gregušová
predsedníčka komisie

Príloha:
Prezenčná listina zo zasadnutia
Rozdeľovník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členovia komisie OŽP MsZ
PhDr. Kvetoslava Hejbalová – zástupkyňa primátora mesta
JUDr. Vladimír Fraňo – zástupca primátora mesta
Ing. Milan Blaško – vedúci Oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy
Ing. Katarína Poláčková – Oddelenie výstavby, rozvoja mesta a dopravy
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 1, Nové Mesto nad Váhom
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