
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 1/2023 

zo zasadnutia komisie zo dňa 26. januára 2023 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Náplň činnosti komisie pre ochranu životného prostredia + Rokovací poriadok 

komisií MsZ  

3. Plánované termíny zasadnutí komisie v roku 2023 

4. Hlavné oblasti a zámery, na ktoré bude zameraná činnosť komisie v roku 2023 

5. Administratíva súvisiaca s činnosťou komisie  

6. Rôzne 

7. Záver  

 

K bodu č. 1:  

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

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

predstavili všetci členovia komisie.  

 Následne bol odsúhlasený program komisie.  

 

K bodu č. 2:  

 Predseda komisie spolu s tajomníčkou komisie informovali o náplni činnosti komisie. 

Členom komisie bol predstavený materiál  – Náplň činnosti komisie pre ochranu životného 

prostredia MsZ (tento materiál  sa prikladá k zápisnici).  

 Taktiež boli členovia komisie informovaní o Rokovacom poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. Rokovací poriadok komisií upravuje zloženie, 

prípravu a priebeh rokovania komisií. Rokovací poriadok komisií je zverejnený na oficiálnej 

webovej stránke mesta, kde si ho všetci členovia komisie môžu naštudovať.  
 

K bodu č. 3:  

 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. výjazdové 

zasadnutie  komisie priamo v teréne.  

 Členovia komisie boli informovaní, že začiatok zasadnutia komisie pre ochranu 

životného prostredia je spravidla o 14.00 hod.  

 Pozvánky a materiály na zasadnutie komisie sú posielané elektronicky na emailové 

adresy členov komisie, ktoré uviedli. Nikto z členov komisie nepožiadal o zasielanie poštou.  

 

K bodu č. 4  

 Predseda komisie spolu s tajomníčkou komisie informovali o hlavných oblastiach a 

zámeroch, na ktoré by mala komisia sústrediť svoju pozornosť v roku 2023. Ide 
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predovšetkým o tie zámery, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v predchádzajúcom období 

a ktoré boli dlhodobo požadované na zasadnutiach komisie.  

Ide o nasledovné zámery:  

- pokračovať v budovaní polopodzemných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta; 

vydláždenie priestoru pod kontajnermi na ulici A. Sládkoviča resp. vybudovanie 

polopodzemných kontajnerov, 

- Fungovanie subkomisie, ktorá sa bude zaoberať nakladaním s komunálnym odpadom 

v meste a koncepciou zníženia množstva vzniku odpadu (uskutočnilo sa len                           

1 stretnutie), 

- odhlučnenie ulice J. Kollára (výsadba novej aleje a krovitých výsadieb),   

- zelený generel, 

- vrecká na exkrementy psov pre majiteľov psov, ktorí platia daň za psa,  

- pravidelné jarné/jesenné organizované upratovanie mesta a okolia (zatiaľ 

organizované iba školy, skauti a rybári na jar). 

- premnožené holuby na námestí,  

- vytvorenie ankety/dotazníka pre občanov o možnosti domáceho a komunitného 

kompostovania, 

- osveta o význame triedeného zberu odpadov,  

- umiestnenie Návštevného poriadku parkov (informačné tabule) na vstupy do parkov. 

 

 

K bodu č. 5 

- povinnosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,  

- mlčanlivosť oprávnených osôb, ktoré pracujú s osobnými údajmi.  

  

 Členovia komisie boli informovaní o povinnosti absolvovať školenie (webinár) a test 

o ochrane osobných údajov, 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.  

 Bližšie informácie dostane každý člen na svoju mailovú adresu.  

 

  

K bodu č. 6 

 V rámci bodu rôzne sa diskutovalo o viacerých aktuálnych otázkach:  

 

- nulová donášková vzdialenosť v rodinných domoch – boli podané aktuálne 

informácie; v prvom štvrťroku je plánovaný duplicitný systém (zberové vrecia aj 

zberné nádoby v uliciach, kým si občania zvyknú na zber prostredníctvom zberných 

vriec). Systém sa bude priebežne vyhodnocovať, v prípade, že bude odôvodnená 

požiadavka na ponechanie nádob a TSM budú schopné kapacitne zvládnuť aj vrecový 

zber, aj zber prostredníctvom nádob, je možné uvažovať o realizovaní obidvoch 

spôsobov zberu.  Vrecový spôsob zberu priamo spred rodinných domov sa však musí 

vykonávať (zákonná povinnosť).  

-  Ulica J. Kollára – členovia komisie boli informovaní, že bolo vydané rozhodnutie na 

výrub briez, ktoré rastú na ulici J. Kollára. Po výrube  by bola následne vysadená nová 

uličná alej. Na komisii zo strany p. Pepela vznikla požiadavka na diskusiu ohľadne 

budúcej výsadby tak, aby nové vysadené dreviny dostatočne odhlučnili bytové domy. 

Návrh na pracovné rokovanie spolu s TSM.  

- Požiadavka na riešenie túlavých mačiek. Tajomníčka komisie informovala, že po 

rokoch sa podarilo zabezpečiť všetky potrebné veterinárne povolenia a vyškolenie 
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dostatočného počtu príslušníkov MsP na odchyt a prepravu túlavých psov. Úlohou 

mesta pre nadchádzajúce obdobie je aj riešeniu problému túlavých mačiek.  

- Opätovné riešenie čiernej skládky v lokalite Žadinský jarok. Okresný úrad Nové 

Mesto nad Váhom uložil rozhodnutím mestu odstrániť nelegálne umiestnený odpad 

v lokalite Žadinský jarok. P. Dedík navrhol, že po vyčistení, by bolo dobré osadiť na 

prístupovú komunikáciu rampu, ktorá by znemožnila prístup aút do lokality. Poľnú 

komunikáciu využívajú poľnohospodári a vodohospodári ako prístup k vodnému 

zdroju. Navrhol pracovné rokovanie za účasti všetkých strán, kde by dohodlo osadenie 

rampy do lokality.  

 

 Všetky uvedené pripomienky budú postupne riešené. Nájsť vhodné riešenie týchto 

problémov si vyžaduje dlhší časový horizont.  

  

  

K bodu č. 7:  

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 26.02.2023 

 

 

 

 

Ing. Daniel KOPUNEC        Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

    predseda komisie                      tajomníčka komisie  

 

 

   

Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia 

Náplň činnosti komisie pre ochranu životného prostredia MsZ 

 

 


