MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia pre ochranu životného prostredia
Zápis č. 1/2021
zo zasadnutia komisie zo dňa 06. mája 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh komunikačnej kampane zameranej na zvýšenie povedomia občanov
o triedenom zbere odpadu v meste (spolupráca s Mestským kultúrnym strediskom
Nové Mesto nad Váhom; prizvaní: Mgr. art. Volárová a Roman Sika).
3. Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nové Mesto nad Váhom (predkladá
Oddelenie výstavby, rozvoja mesta a dopravy).
4. Aktuálne informácie ohľadne zavedenia zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu na území mesta Nové Mesto nad Váhom.
5. Rekonštrukcia a revitalizácia zelene v areáli Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto
nad Váhom; žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a návrh sadových úprav.
6. Rôzne
7. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvorila podpredsedníčka komisie p. Mináriková, ktorá privítala
prítomných členov komisie, zástupcov mesta a TSM.
Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.
K bodu č. 2:
Systém triedenia odpadov na Slovenku nie je jednotný. Aby obyvatelia správne triedili
odpad a najmä aby predchádzali jeho vzniku, je potrebné zvoliť vhodnú komunikačnú kampaň
a osvetu obyvateľov. Práve nedostatočná informovanosť obyvateľov v oblasti triedenia
odpadov v meste Nové Mesto nad Váhom bola viackrát kritizovaná poslancami MsZ. Len ak
sa občania aktívne zapoja do triedeného zberu a pochopia aký prínos bude mať triedenie
a predchádzanie vzniku odpadov, môžu byť dosiahnuté stanovené ciele v oblasti miery
vytriedenia odpadu.
Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom prišlo s myšlienkou spojenia
osvety v oblasti triedeného zberu s galériou kresleného humoru, ktorá je typická pre Nové
Mesto nad Váhom. Mgr. art Volárová riaditeľka MsKs prišla s hlavným mottom osvetovej
kampane: „Nové Mesto s nadváhou - Pomôž svojmu mestu s nadváhou odpadu“, pričom
v oblasti grafiky bol k spolupráci prizvaný grafik a dizajnér Roman Sika, ktorý v minulosti
spolupracoval s MŽP SR a tvoril desing pre informačné letáky SAŽP. Roman Sika predstavil
grafické návrhy na letáky, plagáty, bannery, piktogramy na separovaný zber, web stránku
odpadov, celkovú grafiku. Na všetkých propagačných materiáloch by bol QR kód, po
zosnímaní s prepojením na web stránku týkajúcu sa odpadov. Informácie na web stránke by
boli aktualizované na mesačnej báze, aby občania priamo videli, koľko odpadu sa vytriedilo

v danom mesiaci. V podstate by išlo o komplexnú komunikačnú kampaň s cieľom osloviť čo
najširšiu verejnosť. Návrhy sú zatiaľ v pracovnej verzii a je možné ich dotvorenie a upravenie
podľa požiadaviek mesta.
Následne Roman Sika odpovedal na otázky členov komisie. Členovia komisie pozitívne
hodnotili navrhovanú kampaň, ktorá by mala byť interaktívna a humorná. Členovia komisie
zaujali nasledovné pripomienky:
- Ing. Nováčik – v rámci kampane odporúča zamerať sa nielen na triedenie odpadov,
ale aj na predchádzanie vzniku odpadov, aby občania produkovali menej odpadu.
- Ing. Poriez upozornil, že nemáme nádoby na kov (kov sa zbiera spolu s plastami),
čo treba zahrnúť do grafiky.
- Ing. Koštál - v rámci plagátov viac zvýrazniť čo do jednotlivých zberných nádob
patrí a čo nepatrí.
- Ing. Kolesár – navrhol prepojenie zo školami, zaujímal sa o časový horizont
spustenia kampane. Zatiaľ ide o návrh, ktorý bol predložený do komisie, následne
bude predložený do vedenia mesta, kde sa rozhodne o ďalších krokoch a časovej
postupnosti. Časová postupnosť bude závisieť aj od finančných prostriedkov
vyčlenených v rozpočte na informačnú kampaň.
Záverom tohto bodu Mgr. art. Volárová informovala členov komisie o filmovom
festivale, ktorý bude tento rok venovaný životnému prostrediu.
Stanovisko komisie:
Komisia po diskusii schválila návrh komunikačnej kampane a odporúča mestu, aby
bola komunikačná kampaň po pripomienkovaní a dopracovaní spustená. (hlasovanie: 10 – 0 –
0, počas hlasovania nebol prítomný Ing. Mrázik).
K bodu č. 3.
Ing. Petkanič (vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy) predstavil
pracovný materiál Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nové Mesto nad Váhom, ulice
Haškova, Komenského, Hurbanova.
Hlavným prínosom tejto koncepcie by bolo oživenie námestia a vytvorenie vhodných
podmienok pre rekonštrukciu mestských objektov a príchod nových súkromných investorov.
K uskutočneniu zámeru revitalizácie CMZ (efekt nových bytových priestorov a priestorov pre
služby pomocou rekonštrukcií a výstavby objektov) je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre
parkovanie a dopravné napojenie. Centrálna mestská zóny má nedostatok parkovacích miest
a priestory sú limitované plochami existujúcich budov. Z tohto dôvodu mesto zatiaľ nemôže
podporiť zámery súkromných investorov, pretože v súčasných podmienkach nie je možné
umiestniť dostatok parkovacích miest v dostupnej blízkosti investičných zámerov. Riešením je
oživenie projektu parkovacieho domu na Komenského ulici.
Projekt parkovacieho domu bol vypracovaný v roku 2005. Vybudovaním parkovacieho
domu by mesto získalo veľký rozvojový potenciál a potrebné kapacity pre statickú dopravu,
zároveň sa podporí bývanie v centrálnej mestskej časti. Projekt je potrebné upraviť podľa
súčasných noriem a podmienok.
Vhodnou zámenou pozemkov by mohlo mesto získať kompaktnú plochu o výmere 5700
m2, ktorá by riešila priestor od východného krídla bývalej hudobnej školy až po napojenie na
ulicu Hurbanovu.
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Ing. Rastislav Petkanič prestavil rozpracované, príp. navrhované investičné zámery
mesta v centrálnej mestskej zóne:
Objekt 23/1 Etna, ul. Palkovičova : 2 a 3 poschodie – vybudovanie 6 bytových jednotiek,
financovaných cez ŠFRB
Objekt 1/1 bývalá Dexia – vybudovanie 6 bytových jednotiek financovaných z rozpočtu mesta
Objekt 22/24 bývalá hudobná škola + východné krídlo – vybudovanie nebytových priestorov,
financovaných z rozpočtu mesta
Objekt 779/8 ul. Komenského – vybudovanie 12 bytových jednotiek financovaných cez ŠFRB
Ing. Petkanič tiež predstavil Rozpracované investičné zámery súkromných investorov v CMZ:
Objekt 54/16 – polyfunkčný objekt Ul. Gábriša – vybudovanie 3 bytových jednotiek a jedného
nebytového priestoru
Objekt 13/14 polyfunkčný objekt Nám. Slobody, Ul. Gábriša – vybudovanie 17 bytových
jednotiek a 3 nebytové priestory
Objekt 158/1, parc.č. 154, 155 – 22 bytových jednotiek a 2 nebytové priestory
Revitalizáciou lokality Haškova-Komenského-Hurbanova mesto vytvorí optimálny
nástroj celkového rozvoja centrálnej mestskej zóny pre svoje vlastné investičné zámery ako aj
pre zámery súkromných investorov.
Diskusia:
Ing. Nováčik - podporil myšlienku vybudovania parkovacieho domu, vybudovať parkovací
dom navrhoval už v minulosti.
Ing. Kopunec - sa vyjadril, že v rámci revitalizácie by očakával aj návrh riešenia zelene –
vytvorenie zelených plôch v rámci CMZ. Z historických záznamov však vyplýva, že námestie
nemalo viac zelene, na námestí boli len stromy.

Stanovisko komisie:
Komisia po diskusii hlasovaním schválila materiál Revitalizácia centrálnej mestskej
zóny Nové Mesto nad Váhom, ulice Haškova, Komenského, Hurbanova
(hlasovanie: 10 - 0- 0, počas hlasovania nebol prítomný Ing. Mrázik).
K bodu č. 4:
Ing. Paučinová informovala členov komisie o aktuálnej situácií ohľadne zavedenia
zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta Nové Mesto nad
Váhom. Informácie doplnil Ing. Lacko z Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom.
- zberné nádoby, košíky a kompostovateľné vrecká sú zakúpené.
- informačné letáky sú vytlačené pre každú domácnosť.
- roznos sa plánuje koncom mája a v priebehu júna. Do rodinných domov roznos
zabezpečia pracovníci TSM a do bytových domov bude roznos realizovaný
v súčinnosti so správcami bytových domov a domovníkmi. Stretnutie so správcami
bytových domov bolo uskutočnené.
- v RD bude spoločný zber so „zeleným odpadom“ do už pridelených hnedých
zberných nádob. V sídliskách na stanoviská zberných nádob pribudnú hnedé nádoby
s označením BIOODPAD, na nádobách bude nálepka označujúca, čo do nádob patrí
a čo nepatrí.
- na zberné vozidlo na zber kuchynského odpadu prebieha proces verejného
obstarávania, dovtedy TSM budú vykonávať zber jestvujúcimi vozidlami.
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spracovanie odpadu bude prebiehať v jestvujúcej kompostárni, regionálna
veterinárna a potravinová správa v Novom Meste nad Váhom súhlasila s vydaním
súhlasu na spracovanie kuchynského odpadu v kompostárni a biofermentore
s podmienkami (vydanie podmieneného súhlasu). Po troch mesiacoch budú
vykonané vzorky kompostu a podľa výsledkov rozborov môže byť súhlas
predĺžený. Čaká sa na vydanie rozhodnutia.
Mesto spolu s TSM predpokladajú, že zber kuchynského odpadu bude zavedený na
väčšine územia mesta tak, ako to stanovuje zákon o odpadoch t.j. do 31.06.2021.

Diskusia:
Ing. Nováčik – žiadal, aby boli letáky distribuované častejšie, 1 x ročne nestačí.
JUDr. Šuchta – podpora domáceho kompostovania a komunitného kompostovania. Bolo
konštatované, že mesto v súčasnosti nastavilo systém zberu prostredníctvom zberných nádob.
Na zmenu systému (kompostéry) je potrebné urobiť anketu podľa jednotlivých mestských častí,
či by občania boli ochotní kompostovať takýto odpad na svojich pozemkoch. Členovia komisie
sa po diskusii a návrhu JUDr. Šuchtu dohodli, že v septembri bude zvolané samostatné
zasadnutie komisie, ktoré sa bude venovať len domácemu a komunitnému kompostovaniu
s cieľom priamo vytvoriť anketu pre občanov.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala aktuálne informácie o zavedení zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu na území mesta Nové Mesto nad Váhom na vedomie. V septembri sa
uskutoční samostatné zasadnutie komisie venované domácemu a komunitnému kompostovaniu
BRO.
K bodu č. 4:
Ing. Paučinová predložila do komisie žiadosť Gymnázia M.R. Štefánika, Nové Mesto
nad Váhom o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v areáli Gymnázia na Športovej ulici
v Novom Meste nad Váhom. Podaniu žiadosti predchádzala kompletná inventarizácia drevín a
posúdenie zdravotného stavu, ktoré realizovalo Arborétum Borová hora (Ing. Ivana Sarvašová,
PhD. a Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.). Z celkového počtu 91 hodnotených drevín, bolo
navrhnutých na odstránenie 37 ks drevín (23 stromovitých jedincov a 14 krovitých jedincov),
pričom je potrebné ich nahradiť novými vhodnými výsadbami. Bol predložený aj návrh
sadových úprav a výsadieb drevín, ktorý pozostáva z výsadby 83 ks drevín. Celkovo by tak
prišlo ku komplexnej rekonštrukcii a revitalizácii zelene v areáli Gymnázia
M.R.
Štefánika.
Členovia komisie sa následne dohodli na výjazdovom zasadnutí komisie priamo v areáli
gymnázia, kde sa posúdi žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a navrhovaná výsadba
priamo na mieste.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala na vedomie prvotné informácie o Rekonštrukcii a revitalizácii zelene
v areáli Gymnázia M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom na Športovej ulici v Novom Meste
nad Váhom. Celý projekt revitalizácie a rekonštrukcie zelene komisia posúdi na výjazdovom
zasadnutí komisie dňa 27.05.2021 o 14.00 hod. v areáli Gymnázia.
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K bodu č. 6:
Ing. Mrázik:
- informoval sa o výrube topoľov na Tematínskej ulici, ktorý sa uskutočnil v marci
2021. Dôvodom výrubu bola rekonštrukcia komunikácie na Tematínskej ulici, ktorá
je plánovaná v roku 2021.
- informácie doplnil Ing. Nováčik, ktorý hovoril o projekte výstavby bytového
komplexu NOVA (200 bytov, polyfunkčný objekt).
- vzhľadom na rozsiahlu výstavbu v tejto časti mesta je riešenie dopravnej situácie
s budúcim plánovaným napojením Tematínskej ulice na Čachtickú ulicu
nevyhnutnosťou a prioritou mesta.
Ing. Poriez:
- navozenie stavebného odpadu do objektu na Námestí slobody. Mesto dané
informácie preverí.
Ing. Nováčik
- vyjadril prekvapenie nad dosiahnutou mierou vytriedenia odpadu v Novom Meste
nad Váhom v roku 2020 (47,8 %), nakoľko keď sa pozrie do zberných nádob na
zmesový odpad, je tam stále veľké množstvo odpadu, ktoré sa dá odseparovať.
Význam komunikačnej kampane. Výpočet úrovne vytriedenia za rok 2020 bude
komisii predložený na nasledujúcom zasadnutí.
p. Dedík :
- poďakoval Technickým službám mesta Nové Mesto nad Váhom a Ing. Lackovi za
spoluprácu pri odvoze vriec vyzbieraného odpadu z Kamennej, pri príležitosti Dňa
zeme 2021.
- p. Dedík konštatoval, že v súčasnosti hlavnou myšlienkou čistenia Kamennej od
odpadu je už osveta; nie je to o množstve vyzbieraného odpadu, ale o osvete.
Ing. Kopunec:
- informoval sa, ako pokračuje návrh od p. Pepela z ulice J. Kollára na rekonštrukciu
zelene na tejto ulici a odhlučnenie bytových domov prostredníctvom výsadby,
- mesto Nové Mesto nad Váhom schválilo vypracovanie projektu na výsadbu zelene
na tejto ulici. Po vypracovaní projektu sa mesto pokúsi získať finančné prostriedky
cez eurofondy.
K bodu č. 7:
Na záver predseda komisie poďakovala prítomným členom za účasť.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 17.05.2021

Ing. Daniel KOPUNEC
predseda komisie

Ing. Zuzana PAUČINOVÁ
tajomníčka komisie

5

Príloha:
- Prezenčná listina zo zasadnutia
- Materiál: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nové Mesto nad Váhom, ulice
Haškova, Komenského, Hurbanova.
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