
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 3/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 04. júna 2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie 

3. Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2019 (predkladajú Technické služby 

mesta Nové Mesto nad Váhom).  

4. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom – 

zámer schválenia dokumentácie (schvaľovanie zámeru uskutočňuje Okresný úrad Nové 

Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie).  

5. Žiadosť o prehodnotenie prístupu mesta k otázke kosenia (frekvencia a rozsah 

kosenia z hľadiska trvalej udržateľnosti) – žiadosť obyvateľky mesta.  

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:  

Kontrolu plnenia stanovísk komisie uskutočnila tajomníčka komisie Ing. Paučinová, 

ktorá oboznámila členov komisie s postupom mesta pri jednotlivých odporučeniach komisie.  

 

K bodu č. 3:  

Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2019 v Novom Meste nad Váhom 

predložil zástupca Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom: Ing. Slavomír Lacko - 

vedúci ekologického strediska. Následne informácie doplnil riaditeľ TSM: Ing. Anton Veselka.  

Technickým službám mesta vyplýva povinnosť predkladať vyhodnotenie komisii raz 

ročne.  

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom sa vo vyhodnotení zamerali najmä na 

nasledovné informácie:  

- celková vykonávaná činnosť TSM v oblasti odpadového hospodárstva,  

- legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva, 

- spôsob vykonávania zberu komunálneho odpadu a triedeného zberu v Novom Meste 

nad Váhom,  

- technika na zber a spracovanie odpadu, ktorou TSM disponujú,   

- celkové množstvá vytriedených odpadov za rok 2019,  
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- prevádzka zberového dvora a kompostárne na Banskej ulici v Novom Meste nad 

Váhom,  

- prevádzka prekládkovej stanice na Tehelnej ulici v Novom Meste nad Váhom,  

- spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a triedený zber zelených odpadov,  

- celkové množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládku v roku 2019, 

- spolupráca s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto a TSM 

uzatvorenú zmluvu - spoločnosť Envi-Pak, a.s. Bratislava. Spoločnosť Envi-Pak a.s. 

v roku 2019 financovala náklady triedeného zberu pre komodity papier, plasty, sklo, 

kov a viacvrstvové kombinované materiály. Zároveň táto spoločnosť zabezpečovala 

obchodovanie s vytriedenými komoditami.  

- prehľad najdôležitejších zmien v zákone o odpadoch a dopady vyplývajúce zo zmien 

pre mesto a TSM. V tejto súvislosti bola prezentovaná povinnosť mesta zaviesť triedený 

zber pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností od 01.01.2021. 

Povinnosť zabezpečiť nádoby na tento druh odpadu – do jednotlivých domácností ako 

aj do sídlisk; problematika zberu (typ zberného vozidla), zabezpečenie čistoty zberných 

nádob (pravidelné dezinfikovanie nádob). Hlavným problémom je tiež následné 

spracovanie odpadu v súvislosti so zabezpečením požadovaného stupňa hygienizácie 

vedľajších živočíšnych produktov.  

 

V závere vyhodnotenia TSM prezentovali aj fotografie, ktoré zachytávali prvý vývoz 

polopodzemných kontajnerov z lokality Zelená voda. V tejto súvislosti bolo členmi komisie 

opakovane pripomienkované, že je nutné kontajnerové státia mať pod kamerami.  

 Ing. Lacko následne odpovedal v rámci diskusie k tomuto bodu na otázky členov 

komisie.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia zobrala vyhodnotenie odpadového hospodárstva na vedomie. Celkové 

vyhodnotenie odpadového hospodárstva je uvedené v písomnej správe, ktorá je prílohou 

zápisnice.  

 

K bodu č. 4:  

 Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala o zámere schválenia dokumentácie 

Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom. 

Schvaľovanie zámeru uskutočňuje Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie.  

 Dokument  patrí podľa § 54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona  č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k základnej dokumentácií ochrany 

prírody a krajiny. Má patriť k základným podkladom pri spracovaní územnoplánovacej 

dokumentácie regiónu a obce, k podkladom pri riešení krajinnoekologických plánov, návrhov 

na využitie územia, pozemkových úprav, ekologických štúdií a ostatných rozvojových 

dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni.  

  

 Na komisii bolo konštatované, že navrhované ekostabilizačné a manažmentové 

opatrenia pre jednotlivé biocentrá, biokoridory a genofondové lokality v k.ú. Nové Mesto nad 

Váhom sú veľmi všeobecné a nekonkrétne a v podstate sa opakujú tie isté opatrenia pri 

všetkých lokalitách. Navrhované opatrenia nerešpektujú charakter lokality a predmet ochrany. 

Mnohé opatrenia sú pre konkrétne lokality irelevantné.  

 

Stanovisko komisie:  
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 Komisia životného prostredia prerokovala zámer schválenia dokumentácie 

Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom 

a odporúča mestu Nové Mesto nad Váhom, aby v  stanovisku k zámeru požadovalo  

prepracovať  návrhy opatrení tak, aby boli opatrenia konkrétne a v praxi realizovateľné. 

Osobitne bude riešené  Biocentrum regionálneho významu Zelená voda, kde má mesto záujem 

ďalej rozvíjať rekreačno- turistický areál v zmysle schválenej ÚPD.  

 

K bodu č. 5:  

 Tajomníčka komisie prečítala žiadosť obyvateľky mesta z ulice J. Kollára 341/11 

o prehodnotenie  prístupu mesta k otázke kosenia – zníženie frekvencie a rozsahu kosenia. 

Argumentuje dlhodobým problémom sucha v našich mestách, pričom zelené plochy znižujú 

teplotu a zároveň udržiavajú vodu v pôde, nedochádza k zaplavovaniu ciest a chodníkov, 

znižuje sa zaťaženie dažďovej kanalizácie, znižujú sa celkové náklady na údržbu, smeruje sa 

k princípom trvalej udržateľnosti a podpore ekosystémov.  

 

 Otázkou vyčlenenia plôch, ktoré budú kosené raz ročne a budú na nich založené 

kvitnúce lúky sa komisia pre ochranu ŽP zaoberala. V prípade nekosenia plôch v sídliskách 

však ide  o komplexnú otázku, nakoľko veľmi veľa obyvateľov má vysoké nároky na kosenie 

verejných plôch v meste (alergie, kliešte, estetická stránka a pod). TSM evidujú mnohé 

sťažnosti obyvateľov na nepokosenie pozemkov.  

 TSM v rámci diskusie uviedli, že vo svojom areáli vyskúšali založenie kvitnúcej lúky 

a v jesenných mesiacoch majú naplánované založenie takýchto lúk. Lokality založenia: Park D. 

Š. Zámostského, plocha pri zimnom štadióne a Zelená voda, plocha za Ardeou.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia prerokovala žiadosť obyvateľky mesta. Podporuje založenie kvitnúcich lúk na 

verejných plochách v Novom meste nad Váhom. V otázke nekosenia plochy dvora na                        

Ulici J. Kollára okolo bytového domu, kde žiadateľka býva, komisia navrhuje zistiť stanovisko 

celého bytového domu k nekoseniu.  

 Komisia tiež odporúča TSM, aby sa v suchom období zvýšila výška kosenia a nekosilo 

sa najnižšou možnú veľkosť.  

 

K bodu č. 6:  

 

Všeobecné informácie a podnety, ktoré vyplynuli z diskusie:  

- informácia o zhorených zberných nádobách na ulici F. Kráľa. Podozrivá osoba bola 

zachytená bezpečnostnými kamerami, polícia v súčasnosti pracuje na stotožnení osoby. 

TSM boli vypovedať na polícií ohľadne trestného činu a výšky škody.  

- lavičky na verejných plochách – požiadavka na údržbu lavičiek v zmysle odporúčaní 

dodávateľa (umytie, prebrúsenie a napustenie lakom). 

- osadenie smetných košov pri bytových domoch „za Pevalom“ na ulici M.R. Štefánika 

(nesplnené od roku 2019).  

 

p. Mináriková  

- otázka ohľadne zberu nebezpečného odpadu v Mnešiciach – najbližší zber NO bude 

v jeseni 2020, 

- požiadavka na pridanie jednej zbernej nádoby na plasty na ulici Pri záhradách – bude 

riešené cez TSM,  

- obnovenie informačnej tabule v parku v Mnešiciach, možnosti obnovenia (pôvodnú 

tabuľu zabezpečilo občianske združenie Genius loci).  
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Ing. Kopunec:  

- sídlisko Rajkova (ulice Vajanského a Dr. Markoviča) – požiadavka na obnovenie tabúľ 

pri kontajnerových stojiskách,  

- kontajnerové státie na ulici A. Sládkoviča – požiadavka na vydláždenie priestoru okolo 

kontajnerového stojiska, nakoľko zberné nádoby sú uložené aj vedľa kontajnerového 

stojiska v zelenej ploche.   

 

p. Dedík:  

- pozemok vedľa cintorína v Mnešiciach:  pozemok bol kompletne vyčistený, pričom 

nebol vydaný súhlas na výrub drevín a krovitých porastov - uvedené bude riešené 

podnetom na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie na prešetrenie zákonnosti výrubu. 

- opakovane upozornil na topoľ v Parku D. Š. Zámostského, ktorý rastie pri detskom 

ihrisku a je podrezaný.  

 

Ing. Mrázik:  

- upozornenie na poškodenú vpusť v kruhovom objazde pri Gymnáziu – nakoľko ide 

o cestu II. triedy, bude upozornený správca komunikácie na nevyhnutnosť opravy (TSM 

uvedenú komunikáciu a vpusť nemajú v správe).  

 

 

 

 

K bodu č. 7: 

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 24. júna 2020  

 

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC        Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                      tajomníčka komisie  

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 

- Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2019 

 


