
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 2 / 2019 

zo zasadnutia komisie zo dňa 07. marca 2019. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie 

3. Prerokovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie „Obytný súbor Nova“  

4. Odhlučnenie ulice J. Kollára zeleňou – základný návrh, možnosti spolupráce 

(požiadavka zo strany verejnosti na vystúpenie v komisii) 

5. Štatút mesta a Etický kódex volebných predstaviteľov mesta – materiály na 

pripomienkovanie  

6. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nové Mesto nad 

Váhom  

7. Rôzne  

8. Záver  

 

 

K bodu č. 1:  

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

členov komisie, zástupcov mesta  a zástupcu Technických služieb mesta Nové Mesto nad 

Váhom (Ing. Kraváriková).  

         Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.  

 

K bodu č. 2: 

Kontrolu plnenia stanovísk komisie uskutočnila tajomníčka komisie Ing. Paučinová, 

ktorá oboznámila členov komisie s postupom mesta pri jednotlivých odporučeniach komisie 

uvedených v zápise č. 1/2019.  

 

K bodu č. 3:  

 Dokumentáciu pre územné rozhodnutie  „Obytný súbor Nova“ predstavili p. Peter 

Pálka – splnomocnený zástupca investora a projektant Ing. arch. Boris Oprchal. V súčasnosti 

je predmetný investičný zámer v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

 Ing.arch. Oprchal podrobnejšie priblížil predložené riešenie bytového komplexu na 

ulici Športová, Tematínska. Ide o súbor 4 bytových domov a 1 polyfunkčného objektu, ktorý 

bude napojením prístupný zo Športovej ulice a Tematínskej ulice. Navrhovaný bytový 

komplex vytvára vnútroblok, časť statickej dopravy sa umiestňuje v suteréne dvoch BD. 

Bytové objekty majú max 4. nadzemné podlažia. Podiel zelene rešpektuje regulatívy 

územného plánu a je na úrovni 33 %.   

 

 V rámci diskusie zástupcovia investora odpovedali na otázky členov komisie. Otázky 

sa týkali počtu parkovacích miest, hydrogeologického posudku územia, možného 

zachytávania dažďovej vody v území, vytvorenia retenčnej nádrže, navrhovaného riešenia 

kontajnerových stanovíšť, vykurovania objektov a zelených striech na objektoch.  
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Stanovisko komisie:  

Komisia požaduje:  

- vypracovanie hydrogeologického posúdenia územia, 

- v prípade že to hydrogeológia územia v zmysle posudku umožní, komisia požaduje  

zachytávanie dažďovej vody v území napr. formou retenčnej nádrže alebo iným 

vhodným technickým riešením,  

- predloženie konkrétneho prepočtu podielu zelene,  

- navrhnutie a vytvorenie zelenej extenzívnej strechy na polyfunkčnom objekte,  

- navrhované plochy pre kontajnerové stanoviská riešiť bez inžinierskych sietí, aby bolo 

možné vytvorenie polopodzemných kontajnerových stanovíšť,  

- predloženie projektu konkrétnych sadových úprav v ďalšom stupni PD.   

 

Odporúčanie komisie pre mesto: vzhľadom na predpokladaný nárast dopravy, intenzívne 

pracovať na vysporiadaní pozemkov pod komunikáciu: prepojenie ulíc Tematínska – 

Čachtická .  
  

K bodu č. 4:  

 P. BP, obyvateľ ulice J. Kollára vystúpil v komisii a podal základné informácie 

o projekte, ktorý by navrhoval zrealizovať na ulici J. Kollára. Ide o dopravne veľmi 

frekventovanú ulicu, pričom hluk z dopravy výrazne ovplyvňuje kvalitu bývania v priľahlých 

bytových domoch.  

 V súčasnosti jedinou výsadbou na ulici je uličné stromoradie briez, ktorú sú však 

vysoko vyvetvené a neplnia dostatočne funkciu hlukovej bariéry. Jednotlivé brezy postupne 

vysychajú, pričom vyschnuté stromy nie sú nahrádzané novými.   

P. BP hovoril o možnosti odhlučnenia prostredníctvom výsadby novej zelene a terénnej 

modelácie (vytvorenie určitého valu v zelenej ploche, na ktorom by bola vysadená zeleň). 

Zeleň by tvorila kombinácia alejových stromov a voľne rastúcich krov. Konkrétny návrh 

výsadby by spracovala záhradná architektka. 

 Hovoril tiež o možnosti zníženia rýchlosti pre autá v nočných hodinách na danej ulici, 

čo je v zahraničí bežná prax z hľadiska eliminácie hluku.  

 Pre vypracovanie konkrétneho návrhu zelene je však nutné zameranie inžinierskych 

sietí. Následne bola k danému bodu diskusia. Diskusia sa týkala aj možnej spolupráce mesta 

a Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom na projekte.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie a podporuje návrh odhlučnenia ulice. 

P. BP doručí na Mesto Nové Mesto nad Váhom list, kde bude uvedený konkrétny návrh 

riešenia a konkrétne požiadavky na mesto.  

 

K bodu č. 5.  

 Členovia komisie obdržali materiály Štatút mesta a Etický kódex volených 

predstaviteľov mesta. Základné informácie k predkladaným materiálov poskytol zástupca 

primátora Ing. Mašlonka.  

 

Štatút mesta 

 V rámci prerokovania tohto materiálu Ing. Kopunec navrhol, aby sa prehodnotili 

názvy jednotlivých mestských častí, nakoľko niektoré sú veľmi všeobecné a nevystihujú 

konkrétnu mestskú časť (napr. Centrum II a Centrum III). Názvy by mali byť konkrétnejšie, 

aby viac upresňovali  historický názov časti mesta alebo geografickú polohu.   
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Stanovisko komisie:  

 Komisia odporučila preveriť názvoslovie mestských častí, ktoré sú uvedené v prílohe 

č. 2 štatútu mesta.  

 

Etický kódex volených predstaviteľov mesta  

Stanovisko komisie:  

 Na návrh JUDr. Šuchtu doplnenie 2 ustanovení etického kódexu:  

a) článok II, ods. 4 – v prvej vete za slovami s cieľmi a úlohami doplniť slová 

samosprávy mesta... (nové znenie: „...s cieľmi a úlohami samosprávy mesta“...) 

b) článok V, ods. 1 – doplnenie vety.  „Nestranný výkon funkcie sa nevzťahuje na výkon 

spolčovacieho a združovacieho práva.“  

c) komisia odporučila jazykovú korektúru materiálu.  

  

K bodu č. 6 

a) žiadosť vlastníkov bytov bytového domu J. Kréna 359 v Novom  Meste nad Váhom 

o vydanie súhlasu na výrub 8 ks stromov (smrek, borovica, duglaska, smrekovec, 

čerešňa, smrek, tuja, sofora), ktoré rastú na pozemku parc.č. 3772/1 k.ú. Nové Mesto 

nad Váhom v okolí predmetného bytového domu J. Kréna, vchody 4 až 7  

Dôvody výrubu: poškodzovanie kanalizácie koreňmi stromov, opieranie sa konárov 

o bytový dom, poškodzovanie fasády, plánovaná obnova bytového domu v roku  2019, 

nemožnosť postaviť lešenie.  

Stanovisko komisie:  

Komisia odporučila súhlasiť s výrubom stromov, s výnimkou sofory.  

 

b) žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Dukelská 1219 v Novom Meste nad Váhom 

o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka, ktorý rastie na pozemku parc.č. 4542/1 k.ú. 

Nové Mesto nad Váhom pri predmetnom bytovom dome zo strany vnútrobloku od 

Materskej škôlky  

Dôvody výrubu: plánovaná rekonštrukcia balkónov, strom rastie v blízkosti balkónov 

a neumožňuje postaviť lešenie a vykonať stavebné práce.  

Stanovisko komisie:  

Komisia odporučila súhlasiť s výrubom smreka.   

 

c) žiadosť spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Slovanská 1417/18, 

Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy malolistej, ktorá rastie 

na pozemku parc.č. 226/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom v areáli spoločnosti na 

Slovanskej ulici  

Dôvody výrubu: výstavba a premiestnenie podnikovej predajne, vybudovanie 

parkovacích miest.  

Stanovisko komisie:  

Komisia odporučila súhlasiť s výrubom lipy.  

 

d) žiadosť Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom ako správcu verejnej 

zelene o vydanie súhlasu na výrub 1 ks Smrekovca opadavého, ktorý rastie na 

pozemku parc.č. 637/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v areáli Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy v Novom Meste nad Váhom, v bezprostrednej blízkosti novej 

oddychovej zóny na Ulici Klčové, vedľa oplotenia  

Stanovisko komisie:  
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Komisia neodporučila súhlasiť s výrubom smrekovca.  

 

e) žiadosť vlastníkov bytov bytového domu A. Sládkoviča 2097 Nové Mesto nad Váhom 

o vydanie súhlasu na výrub 4 ks tují, 2 ks smrekov a 1 ks bazy, ktoré rastú na 

pozemku parc.č. 612/23 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v okolí predmetného bytového 

domu.  

Dôvody výrubu:  

Celková revitalizácia zelene okolo bytového domu, mnohé dreviny boli nevhodne 

vysadené vlastníkmi bytov do blízkosti bytového domu.  

Stanovisko komisie:  

Komisia odporučila súhlasiť s výrubom drevín a celkovou revitalizáciou zelene.  

 

K bodu č. 7:  

V bode rôzne boli prerokované nasledovné pripomienky:  

RNDr. Gregušová: 

- predložila na komisii novinový článok, ktorý sa týkal riešenia kontajnerových 

stanovíšť v meste Komárno (nádoby s teleskopickým príklopom, uzamknuté). Ide 

o jednu z možností ako riešiť zberné nádoby na odpad.  

- komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.  

 

Ing. Nováčik:  

- požaduje vytvorenie subkomisie, ktorá sa bude zaoberať nakladaním s komunálnym 

odpadom v meste  a koncepciou zníženia množstva vzniku odpadu. V komisii by mali 

byť zastúpení zástupcovia štátnej správy, verejnej správy, TSM, členov komisie 

a ďalších odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva.  

- na budúcom zasadnutí komisie členovia dajú konkrétne návrhy, kto by mal byť 

členom v predmetnej subkomisii.  

 

p. Mináriková: 

-  požiadala o odvoz lístia z Mnešického cintorína 

-  odvoz zabezpečia TSM.  

 

Ing. Kopunec:  

- požiadavka od občanov, umiestnenie nádob na uličné smeti na uliciach Kukučínova, 

Severná a Vajanského 

- mesto preverí možnosti umiestnenia nádob. V zástavbe rodinných domov však nie sú 

v súčasnosti rozmiestňované takého nádoby.   

 

Ing. Poriez :  

- zaujímal sa o nákup techniky na kosenie a počet ľudí na stredisku verejná zeleň pred 

zahájením sezóny kosenia, 

- Ing. Kraváriková z TSM odpovedala, že kosačka je vysúťažená a čaká sa na dodanie. 

Dodanie by malo byť do začiatku sezóny kosenia. Taktiež bolo dokúpené kosiace 

zariadenie a mulčovač ako prídavné zariadenia za malý traktor.  

 

p. Mináriková:  

- Mnešická ulica, umiestnenie kontajnerov mimo komunikáciu na chodník, nutná 

úprava nájazdu chodníka,  

- požiadavka bude preverená na TSM.  
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Ing. Kopunec:  

- požiadavka od občanov na oplotenie bylinkovej komunitnej záhrady, nakoľko ľudia 

venčia psov v priestore bylinkovej záhrady.  

 

 

K bodu č. 8:  

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 25.03.2019  

 

 

 

 

Ing. Daniel KOPUNEC        Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

    predseda komisie                      tajomníčka komisie  

 

 

 

   

Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia 

 

  

 

 


