Zápisnica č. 2/2018
z výjazdového zasadnutia komisie pre ochranu životného prostredia MsZ Nové Mesto nad
Váhom, ktoré sa konalo dňa 01. februára 2018,
v novom areáli Technických služieb mesta na Banskej ulici 1 v Novom Meste nad Váhom.
___________________________________________________________________________
1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice
Ospravedlnení: Ing. Kopunec, p. Hlinka
2. Program:
1. Ohliadka nového areálu Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom.
3. Priebeh výjazdového zasadnutia:
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie RNDr. Gregušová, ktorá privítala
prítomných členov komisie a riaditeľa TSM Nové Mesto nad Váhom Ing. Antona Veselku.
Dôvodom výjazdového zasadnutia bola požiadavka viacerých členov komisie na
prezretie si nového areálu Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom na Banskej
ulici.
TSM sa v poslednom štvrťroku 2017 postupne presťahovali z pôvodného areálu na ulici
Klčové do nového areálu na Banskej ulici. Oficiálne otvorenie nového areálu TSM sa
uskutočnilo dňa 15.11.2017.
Členovia komisie postupne uskutočnili ohliadku všetkých objektov, ktoré sa nachádzajú
v areáli a ktoré využívajú TSM pre svoju činnosť. Ing. Veselka poskytol bližšie informácie
o využití jednotlivých objektov.
Členovia si prezreli nasledovné objekty:
- vrátnica pri vstupe do areálu,
- autodielňa a zámočnícka dielňa,
- dielňa a sklady pre stredisko údržby a verejného osvetlenia (maliari, stolári,
elektrikári),
- centrálny sklad TSM a registratúrne stredisko pre MsÚ a TSM,
- garáže (celkový počet garáží 39: 29 pôvodných a 10 nových),
- umývacia rampa,
- administratívna budova (kancelárie pre technicko-hospodárskych pracovníkov,
zasadačky). V rámci tejto budovy sa nachádza aj výdajňa stravy.
- sociálna budova (šatne, sprchy, sociálne zariadenia pre strediská verejná zeleň,
miestne komunikácie a ekologické stredisko).
V areáli sa nachádzajú aj 2 veľké sklady, ktoré zostali v pôvodnom stave (bez
rekonštrukcie). Objekty sú napojené na všetky inžinierske siete. V areáli sú vybudované
vnútroareálové komunikácie.
V areáli sú uskutočnené kompletné terénne úpravy. Čiastočne je uskutočnená aj výsadba
drevín, pričom sadové úpravy budú dokončené v jarnom období.
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Počas výjazdového zasadnutia si členovia komisie mohli pozrieť aj techniku, ktorú
využívajú TSM pre svoju činnosť.
Výjazdové zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie RNDr. Gregušová, ktorá
poďakovala Ing. Veselkovi a všetkým prítomným členom za účasť.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 07.02.2018
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.

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
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
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