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 Zápisnica č. 1 / 2019 

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

ktoré sa konalo dňa 07. februára 2019. 

_____________________________________________________________ ______________ 

 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice 

Ospravedlnení: JUDr. Jozef Šuchta  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Náplň činnosti komisie pre ochranu životného prostredia  

3. Administratíva súvisiaca s činnosťou komisie:  

- informačná povinnosť v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov,  

- mlčanlivosť oprávnených osôb, ktoré pracujú s osobnými údajmi,  

-     plánované termíny zasadnutí komisie na rok 2019 

4. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a výpočet poplatku za 

uloženie odpadu na skládku odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch 

za uloženie odpadov   

5. Rôzne 

6. Záver  

 

 

3. Priebeh rokovania a závery:  

 

K bodu č. 1:  

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

členov komisie, zástupcov mesta (Ing. Mašlonka, MUDr. Mora) a zástupcov Technických 

služieb mesta Nové Mesto nad Váhom (Ing. Veselka a Ing. Lacko).  

Keďže išlo o prvé zasadnutie komisie MsZ v novom období, postupne sa predstavili 

všetci členovia komisie.   

 Následne bol odsúhlasený program komisie so zmenou, ktorú navrhol Ing. Nováčik.  

 

K bodu č. 2:  

 Predseda komisie informoval členov komisie o náplni činnosti komisie. Informáciu 

o činnosti komisie doplnila tajomníčka komisie Ing. Paučinová. Každý člen komisie obdržal 

písomný materiál – Náplň činnosti komisie pre ochranu životného prostredia MsZ (tento 

materiál  sa prikladá k zápisnici).  
  

K bodu č. 3:  

- členovia komisie boli poučení a podpísali vyhlásenie o mlčanlivosti, že pri 

výkone svojho členstva v komisii budú zachovávať mlčanlivosť 

o osobných údajoch, ktoré spracúvajú a s ktorými prichádzajú do styku 

počas svojej práce v komisii. 

- členovia komisie taktiež dali písomný súhlas so spracovaním ich osobných 

údajov.  



 2 

- každý člen komisie obdržal tabuľku s plánovanými termínmi zasadnutí 

komisie. Termíny uvedené  v tabuľke  sa môžu operatívne zmeniť; pred 

každým zasadnutím príde pozvánka na komisiu, ktorou sa treba riadiť.  

- v prípade potreby je možné zvolať aj mimoriadne zasadnutie komisie resp. 

i výjazdové zasadnutie  komisie priamo v teréne.  

- členovia komisie hlasovaním odsúhlasili čas konania zasadnutia komisie – 

začiatok zasadnutia o 14.00 hod.  

- zároveň členovia komisie odsúhlasili, že pozvánky a materiály na 

zasadnutie komisie budú posielané elektronicky na emailové adresy členov 

komisie, ktoré uviedli. Ing. Poriez požiadal o zasielanie poštou.  

  

K bodu č. 4 

 Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala členov komisie o novom zákone                 

č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov. Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 

01.01.2019 a navyšuje poplatky za uloženie komunálnych odpadov postupne podľa 

jednotlivých rokov a v závislosti od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Do súčasnosti 

bola základná sadzba poplatku za uloženie tony komunálneho odpadu na skládke: 4,97 €/t.  

 

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa počíta podľa vzorca uvedeného v prílohe 

č. 2 zákona. Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do 

čitateľa vzorca je uvedený v prílohe č. 1 zákona.  

 Na základe údajov z evidencie odpadov za rok 2018, po výpočte podľa cit. zákona je 

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre Nové Mesto nad Váhom za rok 2018:  

34,99 %.  

 

 Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu 

na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z.z. a sú 

nasledovné:  

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] 
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 2021 a nasledujúce roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

  

 

Podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu je sadzba poplatku pre rok 2019: 8 €/t.   

 

 Ďalšie povinnosti obce vyplývajúce zo zákona:  

 Poplatníkom za komunálny odpad je obec/ mesto  

 Obec je povinná správne zaradiť odpad do sadzby + oznámiť tento údaj 

prevádzkovateľovi skládky do 28.02. príslušného kalendárneho roka. 

 Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia zodpovedá obec (možnosť kontroly zo 

strany okresného úradu alebo Slovenskej inšpekcie životného prostredia).  
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 Obec je povinná zverejniť úroveň vytriedenia KO na webe a úradnej tabuli za 

predchádzajúci rok do 28.02.  

 

 Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.  

 V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpili viacerí členovia komisie. Hovorilo sa najmä  

o nutnosti zvýšiť propagačnú činnosť v oblasti triedeného zberu, ako aj o nutnosti 

opakovaného označenia zberných nádob na triedený odpad nálepkami, ktoré budú 

informovať, čo všetko do zberných nádob patrí.  

 

K bodu č. 5:  

V bode rôzne nasledovné pripomienky:  

Ing. Paučinová:  

- informovala členov komisie o doručenom poslaneckom návrhu (p. Ján Kudlík) 

a požiadavke na prerokovanie materiálu v komisii pre ochranu životného prostredia. 

Poslanecký návrh sa týka požiadavky na vypracovanie zeleného generelu, 

zadržiavania vody v krajiny, zníženia teploty ovzdušia v okolí objektov, zvýšenia 

aktraktivity mesta, budovania zelených striech, aktivizácii obyvateľov pri 

environmentálnych projektov, poskytovanie dotácií, grantov a pod. (doručená 

písomnosť „poslanecký materiál“ sa prikladá k zápisnici).  

Riešenie: na základe návrhu tajomníčky komisie sa členovia komisie dohodli, že 

poslanec p. Ján Kudlík  bude pozvaný na zasadnutie komisie, kde bližšie objasní 

a vysvetlí návrhy uvedené v tomto materiáli.  

 

p. Mináriková:  

- požiadavka na presun alebo doplnenie zberných nádob na triedený odpad na pôvodné 

miesto na Mnešickej ulici. Riešenie: zabezpečia TSM.  

- odvoz konárov, ktoré vznikli z orezov stromov, ktoré vykonávali energetici pri 

spoločnosti Airtechno v Mnešiciach. Konáre sú sústredné na verejnom priestranstve. 

Riešenie: odvoz  drevnej hmoty zabezpečia TSM, zároveň mesto upozorní spoločnosť 

Airtechno a energetikov, že nie je možné po oreze konáre svojvoľne umiestňovať na 

verejné priestranstvá.  

 

Ing. Nováčik:  

- požiadal, aby bola do komisie predložená dokumentácia pre územné rozhodnutie: 

„Obytný súbor Nova“. Riešenie: uvedená dokumentácia bude predložená a 

prerokovaná na najbližšom zasadnutí komisie.  

 

K bodu č. 6:  

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.02.2019  

Zapísala: Ing. Zuzana Paučinová – tajomníčka komisie  

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Paučinová       Ing. Daniel Kopunec   

    tajomníčka komisie         predseda komisie  
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Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia 

Náplň činnosti komisie pre ochranu životného prostredia MsZ 

Poslanecký návrh p. Jána Kudlíka  

 

 

Rozdeľovník:  

1. Členovia komisie OŽP MsZ  

2. Ing. František Mašlonka – zástupca primátora mesta  

3. MUDr. Marián Mora – zástupca primátora mesta  

4. Ing. Milan Blaško – vedúci OVRMD  

5. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom   


