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 Zápisnica č. 1 / 2018 

zo zasadnutia komisie pre ochranu životného prostredia MsZ Nové Mesto nad Váhom,      

ktoré sa konalo dňa 25. januára 2018.    

_____________________________________________________________ ______________ 

 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice 

Ospravedlnení: p. Štefan Hlinka  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie investičných zámerov v meste 

a) Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia „Čerpacia stanica 

pohonných hmôt pri ceste II/515 Nové Mesto nad Váhom- Zelená voda“ (investor: 

ORAVING Rela s.r.o., Námestovo).  

b) „Kruhová križovatka“ v mieste súčasnej križovatky ulíc Bzinská, Klčové, J. Kollára 

a Ondreja Plachého – ako vyvolaná investícia  pripravovanej výstavby predajne 

(investor: Morocz-Tacovsky s.r.o., Bratislava).  

3. Novelizácia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – zmeny vyplývajúce pre mesto 

v zmysle novelizovaného zákona.  

4. Prerokovanie žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nové Mesto nad 

Váhom  

5. Rôzne  

6. Záver  

 

 

3. Priebeh rokovania a závery:  

 

K bodu č. 1:  

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie RNDr. Gregušová, ktorá privítala 

prítomných členov komisie, Ing. Blaška  (MsÚ, vedúci OVRMD) a Ing. Poláčkovú (MsÚ, 

OVRMD).   

Program komisie bol  jednohlasne odsúhlasený.  

 

K bodu č. 2:  

Ing. Blaško – vedúci OVRMD v zastúpení investorov a architektov predložil na prerokovanie 

nasledovné projektové dokumentácie : 

 

a) „Čerpacia stanica pohonných hmôt pri ceste II/515 Nové Mesto nad Váhom – Zelená 

voda“ (investor: ORAVING Rela s.r.o., Námestovo)  

 

 Ide o výstavbu novej čerpacej stanice pohonných hmôt pri ceste II/515 v smere Nové 

Mesto nad Váhom – Rakoľuby. Objekt čerpacej stanice pohonných hmôt je situovaný 

v katastrálnom území Beckov. Na ceste II/515 (v mieste súčasnej stykovej križovatky – vstup 

do areálu Zelená voda) je navrhovaná okružná križovatka. Okružná križovatka zabezpečí 

bezkolízny vjazd a výjazd z ČS PH, ako aj z rekreačného areálu Zelená voda.  
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 Vybudovanie okružnej križovatky si vyžiada posunutie existujúcej autobusovej 

zastávky  - súčasná autobusová zastávka sa navrhuje posunúť za okružnú križovatku smerom 

na Rakoľuby. 

 V rámci posunutia autobusovej zastávky sa navrhuje aj vybudovanie chodníka pre 

peších v dĺžke 30 m a predĺženie chodníka zo Zelenej vody k novonavrhovanému priechodu 

pre chodcov.  

 Kvôli výškovým rozdielom je v mieste vybudovania ČS PH nutná navážka zeminy 

tak, aby výškovo  ČS PH  bola približne v rovnakej úrovni existujúcej cesty II/515. 

 

Diskusia:  

Ing. Poriez sa v rámci diskusie spýtal,  či pri výstavbe dôjde k záberu poľnohospodárskej 

pôdy? Väčšia časť okružnej križovatky bude zriadená na existujúcej spevnenej ploche 

v mieste súčasnej križovatky. Záber poľnohospodárskej pôdy je v katastri obce Beckov 

a nevyhnutné vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu bude uskutočnené v súlade 

so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.  

 

Po diskusii komisia odporučila súhlasiť s investičným zámerom.  

 

b) „Kruhová križovatka“ v mieste súčasnej križovatky ulíc Bzinská, Klčové, J. Kollára 

a Ondreja Plachého – ako vyvolaná investícia pripravovanej výstavby predajne 

(investor: Morocz-Tacovsky s.r.o., Bratislava).  

 

          Ide o výstavbu novej  kruhovej križovatky v mieste súčasnej križovatky ulíc Bzinská, 

Klčové, J. Kollára a Ondreja Plachého. Výstavba kruhovej križovatky je vyvolaná investícia           

v dôsledku zamýšľanej výstavby predajne v lokalite bývalého kúpaliska. Kruhová križovatka 

bude mať 6 napájacích ramien.  

 

Výstavba kruhovej križovatky si zároveň vyžiada aj:  

- prekládku inžinierskych sietí,  

- odstránenie časti oplotenia areálu PZ, odstránenie jednopodlažnej budovy vrátnice  

vrátane kotercov pre psov,  

- nutný výrub stromov  a náletových krovín.  

 

Po diskusii komisia odporučila súhlasiť s investičným zámerom s nasledovnými 

pripomienkami:   

- investičný zámer podlieha zmene územného plánu (zmena funkčného využitia 

časti územia a záväzných regulatívov),  

- pri výstavbe je potrebné dodržať index zelene v zmysle regulatívov územného 

plánu, 

- investor zabezpečí povolenie na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny a primeranú náhradnú výsadbu.  

 

K bodu č. 3:  

Novelizácia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.  

 

 Tajomníčka komisie informovala členov komisie o podstatných zmenách v zákone 

o odpadoch. Aplikačná novela zákona o odpadoch je účinná od 01.01.2018 a pre mesto 

vyplýva viacero zmien, ktoré bude musieť mesto zabezpečiť.  

 Členovia komisie obdržali písomný materiál, kde sú presne uvedené najvýznamnejšie 

zmeny a ich dopad pre mesto. Písomný materiál sa prikladá k tejto zápisnici.  
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 Viaceré zmeny, ktoré vyplynuli pre mesto z novelizácie, má už mesto Nové Mesto nad 

Váhom na svojom území zavedené (ide o zber viacvrstvových kombinovaných materiálov – 

tetrapakov; mobilný zber biologicky rozložiteľného odpadu; vyčlenenie miesta, kde môžu 

občania celoročne odovzdávať biologicky rozložiteľný odpad).  

 Zmeny, ktoré budú zavedené: zber pneumatík na zbernom dvore na Banskej ulici; 

zabezpečenie zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad a vykonávanie triedeného 

zberu BRO aj v komplexnej bytovej výstavbe: platí pre komplexnú bytovú výstavbu 

s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktoré sú vo vlastníctve vlastníka bytového domu 

alebo bytu (na požiadanie vlastníka alebo správcu bytového domu). 

Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.  

 

K bodu č. 4:  

Tajomníčka komisie predložila na prerokovanie nasledovné žiadosti o vydanie súhlasu na 

výrub drevín: 

a) žiadosť spoločnosti PERLA – Zelená voda, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom o vydanie 

súhlasu na výrub 6 ks borovíc, ktoré rastú na pozemku parc.č. 4916/1 k.ú. Nové Mesto 

nad Váhom , pred hotelom Perla v rekreačnej oblasti Zelená voda Nové Mesto nad 

Váhom.  

 dôvody výrubu: zasahovanie do verejného osvetlenia, plytká koreňová sústava, riziko  

 vyvrátenia stromov a ohrozenie zdravia a života ľudí resp. riziko spôsobenia škody na 

 majetku.  

Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom.  

 

b) žiadosť p. Jána Cibulku a Ľubice Cibulkovej, Bzince pod Javorinou 377 o vydanie 

súhlasu na výrub 1 ks borovice, ktorá rastie ako súčasť verejnej zelene na pozemku 

parc.č. 2494 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pred rodinným domom na Slnečnej ulici 3 

v Novom Meste nad Váhom, v zelenom páse medzi chodníkom a komunikáciou.  

dôvody výrubu: vybudovanie nového vstupu na pozemok, drevina rastie na mieste kde 

bude nový vstup pre vozidlá.  

Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom.  

 

 

K bodu č. 5:  

V bode rôzne odzneli nasledovné pripomienky:  

Ing. Kopunec:  

– list p. Štefana Psotného, SNP 20, v ktorom žiada o orezanie alebo výrub stromu pri 

predmetnom bytovom dome. Žiadosťou na výrub tohto stromu sa komisia zaoberala 

v roku 2017, výrub stromu bol zamietnutý. Následne TSM uskutočnili orezanie stromu. 

Nie je pravda, že orezanie nebolo uskutočnené. V súčasnosti strom nezasahuje do fasády 

ani okien bytového domu. O uvedených skutočnostiach bude p. Psotný informovaný aj 

písomne.  

 

RNDr. Gregušová:  

- informovala o projekte, do ktorého sa zapojilo Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto 

nad Váhom „Vojvoda z Edinburgu“. Požiadala o podporu tohto projektu. Projekt má aj 

environmentálny dobrovoľnícky charakter a v rámci projektu študenti budú upratovať 

verejné priestranstvá. RNDr. Gregušová požiadala mesto a TSM o pomoc (zabezpečenie 

rukavíc, zberných vriec, odvoz vyzbieraných odpadov).  
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RNDr. Jurčová:  

- orezanie stromov, ktoré rastú pri komunikácií v RO Zelená voda, nakoľko po 

každom silnejšom vetre padajú veľké konáre a ohrozujú bezpečnosť. Požiadavka 

na úpravu zelene bude posunutá na TSM.  

 

 

K bodu č. 6:  

Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť.  

Zároveň sa členovia komisie dohodli, že dňa 01.02.2018 o 14.00 hod. sa uskutoční výjazdové 

zasadnutie komisie pre ochranu ŽP, so stretnutím členov na Banskej ulici pri vstupe do 

nového areálu TSM.  Počas výjazdového zasadnutia sa uskutoční ohliadka nových priestorov 

a areálu TSM.  

  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.01.2018.  

Zapísala: Ing. Zuzana Paučinová – tajomníčka komisie  

 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Paučinová       RNDr. Eva Gregušová  

    tajomníčka komisie        predsedníčka komisie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia 

Novelizácia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (najvýznamnejšie zmeny)  

 

 

Rozdeľovník:  

1. Členovia komisie OŽP MsZ  

2. PhDr. Kvetoslava Hejbalová – zástupkyňa primátora mesta  

3. JUDr. Vladimír Fraňo – zástupca primátora mesta  

4. Ing. Milan Blaško – vedúci OVRMD  

5. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom   


