
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 6/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 03. decembra 2020.   

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie 

3. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2020 

4. Rôzne  

5. Záver  

 

K bodu č. 1:  

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

členov komisie a zástupcov mesta.  

         Následne bol odsúhlasený 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.  

 

K bodu č. 3:  

 Predseda komisie Ing. Kopunec vyhodnotil činnosť komisie za rok 2020. V zápisnici 

uvádzame kompletné  vyhodnotenie v plnom znení:  

 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

KOMISIE PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA ROK 2020 

 

Zloženie komisie pre ochranu životného prostredia v roku 2020:  

V hodnotenom období komisia pre ochranu životného prostredia Mestského zastupiteľstva v 

Novom Meste nad Váhom (ďalej len „komisia“) pracovala v počte 11 členov.  

Funkciu predsedu komisie zastával Ing. Daniel Kopunec.  

Podpredsedom komisie bola Helena Mináriková.  

Tajomníčkou komisie bola Ing. Zuzana Paučinová.  

Zostávajúcimi členmi komisie boli Adrián Dedík, RNDr. Eva Gregušová, Mgr. Dana 

Jeřábková, Mgr. Jaroslav Košťál, Ing. Jaroslav Mrázik, Ing. Peter Nováčik, Ing. Martin 

Poriez, JUDr. Jozef Šuchta.  

 

Zasadnutia komisie:  

V roku 2020 sa uskutočnilo celkovo 6 zasadnutí komisie.  

 

Činnosť komisie:  

Na zasadnutiach počas roka sa komisia zaoberala predovšetkým nasledovnými tematickými 

okruhmi:  
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1. okruh: problematika odpadového hospodárstva  

- komisia prerokovávala návrh štúdie „Využitia polopodzemných kontajnerov na zber 

komunálnych odpadov v meste Nové Mesto nad Váhom – sídlisko Javorinská“ 

• predstavený bol návrh odbornej štúdie, pre časť mesta zahŕňajúcu ulice: 

Športová, Javorinská, Karpatská, J. Kréna, Bzinská, SNP, J. Kollára (časť). 

Štúdia pozostávala z návrhu celkového počtu 15 stojísk polopodzemných 

kontajnerov (PPK), návrhu vhodných lokalít pre inštaláciu stojísk s ohľadom na 

inžinierske siete, detailný popis celkového navrhovaného riešenia, vzorové 

ukážky vypracovania PD pre výstavbu polopodzemných kontajnerov a odhad 

celkových nákladov. V priebehu roka vznikli pilotné 2 stojiská s 

polozapustenými kontajnermi na Zelenej vode a takisto vybudoval súkromný 

investor 1 stojisko pri rekonštrukcii objektu na bytový dom na ul. Jánošíkova. Po 

pol roku používania a dobrých skúsenostiach v týchto lokalitách sa odporúča 

pokračovať v tomto systéme zberu odpadu zo sídlisk, naďalej budovať stojiská 

PPK na území mesta a zakúpiť auto na obsluhu PPK.  

- komisia prerokovala Novelu zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, hlavné zmeny od 

januára 2020, dopady novely na povinnosti mesta vyplývajúce zo zákona: 

• Vypustenie programu odpadového hospodárstva obce  

• Zavádza sa povinnosť pre zberovú spoločnosť zabezpečiť vybavenie vozidla 

vážiacim systémom a ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného 

zmesového odpadu. Povinnosť nadobudne účinnosť 1.1.2023.  

• pre školy: školské zariadenie vykonávajúce zber odpadov, budú musieť 

štvrťročne ohlasovať obci a OZV druh a množstvo vyzbieraných odpadov a 

informácie o nasledujúcom držiteľovi  

• Koniec výnimiek pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. 

Výnimka na ekonomickú neúnosnosť, ktorú uplatňovalo aj Mesto Nové Mesto 

nad Váhom sa ruší od 01.01.2021.  

• Povinnosť pre obce zverejniť na svojom webovom sídle opatrenia na podporu 

predchádzania vzniku odpadu.  

• Distribútori pneumatík – každý distribútor pneumatík musí vykonávať spätný 

zber a musí mať uzatvorenú zmluvu na odber pneumatík s výrobcom alebo s 

OZV.  

• od roku 2021 bude zakázané skládkovanie neupravených odpadov  

• ak výkupca preberá odpad od FO, bude musieť oznamovať údaje o druhu a 

množstve vykúpeného odpadu obci, z ktorej odpad pochádza  

• povinnosť zabezpečiť nádoby na tento druh odpadu (10 l vedierko + štartovacia 

dávky bioodbúrateľných vrecúšok); problematika zberu, zabezpečenie čistoty 

zberných nádob, spracovanie odpadu v súvislosti so zabezpečením 

požadovaného stupňa hygienizácie vedľajších živočíšnych produktov.  

 

- Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v priebehu roka odprezentovali 

členom komisie Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2019.  

- komisia sa zaoberala taktiež zavedením triedenia a zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu na území mesta Nové Mesto nad Váhom od roku 2021  

- členovia komisie skonštatovali potrebu väčšej osvety v oblasti odpadového 

hospodárstva pre občanov mesta, treba taktiež zapojiť školy, v rámci vyučovacích 
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predmetov majú možnosť zaradiť vzdelávanie v oblasti odpadového hospodárstva, 

chýbajú materiály (letáky, videoprezentácie, prednášky, učebné pomôcky), ktoré by 

mohli pomôcť pri osvete  

 

2. okruh: problematika ochrany drevín, starostlivosti o dreviny, tvorba verejnej zelene  

- v oblasti tvorby zelene a starostlivosti o zeleň komisia prerokovávala realizáciu 

výsadieb na plochách verejnej zelene, poukázala na problém trasovania nových 

inžinierskych cez zelené plochy. Z dôvodu ochranných pásiem inžinierskych sietí 

nebude mať mesto o pár rokov kam sadiť stromy.  

- komisia sa zaoberala aj problematikou nedostatočnej údržby niektorých pozemkov v 

k.ú. Nové Mesto nad Váhom - pozemky, ktoré sú dlhodobo neudržiavané, zarastené 

náletovými invázne sa rozširujúcimi drevinami a burinami.  

- komisia sa zaoberala tiež požiadavkou TSM na postupnú obnovu stromov (orechov) 

na ulici J. Kréna v Novom Meste nad Váhom z dôvodu zlého zdravotného stavu 

stromov.  

 

3. okruh: prerokovanie investičných zámerov v meste  

 Komisia prerokovávala plánované a navrhované investičné zámery v meste z hľadiska 

ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia. Z najvýznamnejších prerokovala 

nasledovné investičné zámery:  

- Zámer spoločnosti MADOKO s.r.o. týkajúci sa vybudovania detského ihriska a 

výsadby zelene pri športovej hale  

- OC Central (bývalý OD Jednota) – architektonická štúdia; investor: DOMNASTAN 

s.r.o., Stará Turá  

- RGB Javorina – rozšírenie obchodnej zóny (lokalita pri TESCU) – investor: RGB 

Javorina Nové Mesto nad Váhom  

- Vnútroblok kasárne Nové Mesto nad Váhom – informácia o urbanisticko-

architektonickej štúdii; investor: Mesto Nové Mesto nad Váhom  

 

4. okruh: rôzne  

 

 Komisia priebežne riešila podnety fyzických a právnických osôb v rôznych oblastiach 

životného prostredia. Priamo na zasadnutiach komisie sa zúčastnili aj poslanci MsZ, ktorí 

prišli osobne preriešiť podnety, návrhy alebo sťažnosti:  

- Prerokovaná bola požiadavka Mesta a TSM na možnosť dočasného uzatvorenia 

mestských verejných parkov a cintorínov z dôvodu bezpečnosti počas nepriaznivého 

počasia. V parkoch a na cintorínoch sú veľkostne najväčšie a vekovo najstaršie 

stromy. Komisia odporučila Mestu a TSM pripraviť a umiestniť informačné tabule s 

návštevným poriadkom na najhlavnejšie vstupy do parkov.  

- Z dôvodu zníženia produkcie odpadov, najmä jednorazových plastov bolo komisiou 

odporučené, aby sa na zasadnutiach všetkých komisií, MsR, MsZ a tiež na pracovných 

rokovaniach, ktoré sa konajú na MsÚ, nepoužívali vody v plastových fľašiach, ako aj 

ďalšie jednorazové plasty, ale používala sa voda v džbánoch.  

- Poslanec Mgr. Bača požiadal komisiu ŽP o zorganizovanie podujatia jarné 

upratovanie mesta, kedy by občania vo vyhlásenom termíne poupratovali svoje okolie. 

Cieľom akcie je zapojiť čo najviac občanov do starostlivosti o svoje okolie, čím sa 

podporí vzťah občanov k svojmu okoliu a k čistote mesta celkovo. Akcia sa pre 

opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 tento rok neuskutočnila.  
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- Komisia sa zaoberala tiež žiadosťou obyvateľky mesta o zníženie frekvencie a rozsahu 

kosenia a následnou otázkou vyčlenenia plôch, ktoré budú kosené raz ročne a budú na 

nich založené kvitnúce lúky (Park D.Š. Zámostského, plocha pri zimnom štadióne a 

Zelená voda – za Ardeou). Komisia tiež odporúča TSM, aby sa v suchom období 

zvýšila výška kosenia a nekosilo sa na najnižšiu možnú veľkosť.  

- Člen komisie Ing. Mrázik predstavil ostatným členom komisie novú českú technológiu 

spracovania odpadu na princípe katalytickej depolymerizácie.  

- Ďalšie riešené podnety: 

• výrub topoľov na Tematínskej ulici  

• možnosť umiestnenia včelstiev v rámci mesta  

• osadenie odpadkových košov pri ihriskách 

• orezanie stromov okolo dopravných značiek  

• vyčistenie kanalizačných vpustí  

 

Na zasadnutiach komisie boli prerokované a pripomienkované materiály:  

- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom - 

schvaľovanie zámeru uskutočňuje Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie.  

- Zmeny a doplnky č. 12 územného plánu sídleného útvaru Nové Mesto nad Váhom -

oznámenie o strategickom dokumente  

 

 

 V hodnotenom období členovia komisie pristupovali k riešeným úlohám aktívne s 

úmyslom hľadať pragmatické východiská a riešenia.  

 

Vyhodnotenie vypracoval: Ing. Daniel Kopunec – predseda komisie  

 

K bodu č. 4:  

Ing. Kopunec:  

- pripomenul požiadavku obyvateľov sídliska Hájovky na výsadbu živých plotov pri 

bytovom dome Považská 5 a 6. Požiadavka bude opakovane adresovaná Technickým 

službám mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré zabezpečia výsadbu.  

 

Ing. Poriez:  

- opakovane pripomenul neudržiavaný zarastený pozemok na Športovej ulici. 

Nepriaznivý stav na tomto pozemku bol nahlásený na Okresný úrad Nové Mesto nad 

Váhom, Odbor pozemkový a lesný na nariadenie opatrení na nápravu súčasného stavu  

v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z.  Problémom tohto pozemku je však mimoriadne 

veľký počet vlastníkov, pričom vlastníci absolútne neprejavujú žiadnu snahu 

o starostlivosť o pozemok resp. o majetkové usporiadanie pozemku. 

 

K bodu č. 5: 

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.12.2020 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC        Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                      tajomníčka komisie  
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Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 

 


