
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 4 / 2019 

zo zasadnutia komisie zo dňa 09. mája 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie 

3. Nesúhlas s vybudovaním fontány vo vnútrobloku Karpatská (požiadavka na 

vystúpenie verejnosti v komisii ŽP)  

4. Vytvorenie subkomisie pre riešenie problematiky odpadového hospodárstva                    

(na návrh člena komisie Ing. Nováčika).  

5. Preriešenie podnetu obyvateľky mesta – sťažnosť na orezávanie stromov, ktoré 

vykonávajú TSM (prizýva sa Ing. Kraváriková – vedúca strediska verejnej zelene 

TSM).  

6. Rôzne  

7. 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). 

Predseda komisie navrhol zmenu programu – zaradiť do programu vystúpenie p. J.M. 

ako zástupcu dotknutej verejnosti  z ulice Jasnej vo veci nesúhlasu s vybudovaním fontány 

a lavičiek v rámci revitalizácie vnútrobloku Karpatská. Komisia odsúhlasila doplnenie 

programu o predmetný bod a umožnila vystúpiť p. J.M. na zasadnutí komisie.  

         Následne bol odsúhlasený doplnený 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. 3/2019.  

 

K bodu č. 3:  

J.M. ako zástupca vlastníkov bytov bytového domu Jasná ulica požiadal o vystúpenie na 

zasadnutí KOŽP a požiadal o bližšie informácie ohľadne plánovanej revitalizácie vnútrobloku 

na ulici Karpatská.  

Tajomníčka komisie podala bližšie informácie o štúdii „Revitalizácia vnútrobloku 

sídliska Karpatská“, ktorej spracovateľom je AWE Atelier s.r.o. Piešťany. Štúdia je prvým 

stupňom dokumentácie na ceste k premene vnútrobloku na plne funkčný, estetický 

a dlhodobo využívaný priestor. V rámci štúdie bol vykonaný komplexný dendrologický 

prieskum, inventarizácia drevín a boli navrhnuté možnosti riešenia vnútrobloku. Štúdia 

navrhuje vytvorenie 2 centier pre oddych (1. obnova kruhového posedenia pod javormi a 2. na 

mieste pôvodného bazéna vytvorenie vodného prvku s možnosťou posedenia – pochôdzna 
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fontána, osadenie mobiliáru (lavičky, smetné koše, osvetelenie), možnosť doplnenia herných 

a športových prvkov. Navrhovaný vodný prvok má okrem oddychovej funkcie zabezpečiť aj 

zlepšenie mikroklímy v rámci sídliska. Zároveň v rámci vnútrobloku bude doplnená zeleň 

výsadbou nových stromov a krov.  Vytvorí sa aj nový chodník, ktorý rešpektuje súčasné 

trasovanie vytvorené obyvateľmi.  

Po oboznámení sa so štúdiou p. J.M. vyjadril nesúhlas s vytvorením oddychovej zóny 

pod oknami bytového domu a s  vybudovaním fontány a lavičiek na mieste bývalého bazéna. 

Podľa jeho vyjadrenia, v blízkosti tohto vnútrobloku sa nachádza reštauračné zariadenie 

(„Kruhovka“), ktoré v letných mesiacoch navštevuje veľa ľudí a podľa neho, títo ľudia budú 

sedávať okolo fontány a budú spôsobovať hluk. Podľa jeho informácií obyvatelia spisujú 

petíciu „Stop fontáne“ a nesúhlasia so zhustenými lavičkami od pohostinstva. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia zobrala informácie uvedené p. J.M. na vedomie. Komisia odporúča, aby sa 

v bytovom dome Jasná 375 a 374 v Novom Meste nad Váhom uskutočnili domové schôdze 

a diskusia s občanmi, následne občania vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas s plánovanou 

revitalizáciu, tak aby bol známy názor väčšiny obyvateľov. Po doručení stanoviska dotknutých 

obyvateľov mesto prijme rozhodnutie ohľadne revitalizácie.  
  

K bodu č. 4:  

Na základe záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie, na návrh Ing. Nováčika,  bolo 

dohodnuté vytvorenie subkomisie pre odpadové hospodárstvo. Táto subkomisia sa bude 

zaoberať koncepciou zníženia množstva odpadov ukladaných na skládky a zvýšením miery 

zhodnocovania odpadov.  

Navrhované zloženie komisie:  

- za štátnu správu odpadového hospodárstva: Ing. Peter Nováčik,  

- za Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom: Ing. Anton Veselka,                         

Ing. Slavomír Lacko  

- za mimovládne organizácie: Branislav Moňok (organizácia Priatelia zeme)  

- za mesto Nové Mesto nad Váhom. Ing. Zuzana Paučinová.  

 

Ing. Nováčik navrhol, aby súčasťou komisie boli aj zástupcovia materských, základných 

a stredných škôl na území mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorí budú zodpovedať za výchovu 

a  osvetu v oblasti správneho nakladania s odpadmi v rámci vyučovacieho procesu na školách. 

Mali by to byť zástupcovia, ktorí koordinujú environmentálnu výchovu na školách.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia schvaľuje navrhovaných členov subkomisie pre odpadové hospodárstvo. 

Tajomníčka komisie osloví školy, aby  delegovali zodpovedných zástupcov do subkomisie. 

Materská škola (1. člen), základné školy (celkovo 4 členovia: ZŠ Odborárska, ZŠ Tematínska, 

ZŠ kpt. Nálepku, Spojená škola sv. Jozefa), stredné školy (celkovo 3 členovia: Gymnázium 

M.R.Štefánika,  Stredná priemyselná škola Bzinská, Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Piešťanská).  

 

K bodu č. 5.  

 P. M.L. (obyvateľka Nového Mesta nad Váhom) sa obrátila na členov komisie –                

Ing. Kopunec a Ing. Koštál s podnetom, v ktorom sa sťažuje na orezávanie stromov, ktoré 

vykonávajú Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom. Komisia bola oboznámená 

s celým podnetom. Písomný podnet sa prikladá k zápisnici.  
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 P. M.L. bola zaslaná pozvánka na zasadnutie komisie, menovaná sa na komisiu 

nedostavila. Ing. Zuzana Kraváriková – vedúca strediska verejnej zelene Technických služieb 

mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorá zodpovedá za orezávanie stromov  sa vyjadrila 

k podnetu. Nakoľko v podnete nebolo bližšie špecifikované, o ktoré stromy ide, nebola 

špecifikovaná lokalizácia stromov, Ing. Kraváriková sa vyjadrila všeobecne k orezávaniu 

stromov a zásahom na stromoch. TSM robia výchovné a zdravotné rezy, niekedy z hľadiska 

bezpečnosti je nutné urobiť aj hlbší zmladzovací rez, nakoľko mnohé stromy sú preschnuté, 

zlomené. Niektoré stromy sú dlhodobo rezané na hlavu, nakoľko nevhodná lokalizácia 

stromov si vyžaduje takýto rez (bezprostredná blízkosť bytových domov, okien, balkónov 

a pod.). Taktiež nie všetky „devastačné rezy na stromoch“ boli vykonané TSM (napr. čerešne 

pri budove Obvodného oddelenia PZ na ulici J. Kollára, lipy na autobusovej stanici) - 

v daných prípadoch zodpovedajú za orezanie stromov vlastníci pozemkov a nie TSM.   

 Následne prebehla k danému bodu diskusia.  

 

Stanovisko komisie:  

 Po diskusii komisia apelovala, aby sa hlbšie zmladzovanie rezy uskutočňovali len 

v odôvodnených výnimočných prípadoch. Taktiež komisia odporučila, aby pracovníci 

vykonávajúci orezávanie stromov z TSM absolvovali arboristický kurz zameraný na správny 

rez drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Takéto školenie pravidelne organizuje Stredná 

záhradnícka škola Piešťany alebo Fakulta záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU Nitra.  

 

 

K bodu č. 6 

V bode rôzne boli prerokované nasledovné pripomienky:  

Ing. Koštál:  

- ulica Weisseho, oproti pošte – autá stávajú na trávniku, bolo by vhodné osadenie 

kvetináča (zabezpečia TSM),  

- Weisseho ulica, bytový dom oproti pošte – bol zrezaný invázny strom pajaseň, zostal peň, 

požiadavka na vyfrézovanie pňa (zabezpečia TSM),  

- ulica M.R. Štefánika, detské ihrisko – požiadavka na výmenu zdevastovanej lavičky 

a osadenie malých smetných košov k ihrisku,  

- ulica M. Chrásteka – požiadavka na premiestnenie zberných nádob, nakoľko súčasné 

umiestnenie bráni rozhľadovým pomerov – ohrozenie bezpečnosti chodcov.  

 

 

Ing. Poriez:  

- upozornil na zhorené nádoby na Čachtickej ulici – dve stanovištia smetných nádob boli 

podpálené neznámym páchateľom – zhorené zberné nádoby boli vymenené za nové,  

- zdevastované kvetináče pri Považane,  

- detské ihrisko na Dukelskej ulici – p. Kudlík, poslanec príslušnej mestskej časti 

informoval o vykonanej úprave detského ihriska  

 

 

Ing. Nováčik  

- žiadal, aby sa komisia vyjadrovala k budovaniu parkovísk pri bytových domoch. 

Vytváranie nových parkovacích plôch pri jednotlivých bytových domoch a ich 

pripomienkovanie je v kompetencii dopravnej komisie.  
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RNDr. Gregušová: 

- tlmočila požiadavku obyvateľov z volebného obvodu 3 (konkrétne JUDr. Šuchta, ulica               

J. Kréna) na poskytnutie kompostéra. V zmysle platného VZN mesta o odpadoch mesto 

poskytuje 120 l zberné nádoby hnedej farby na BRO do rodinných domov a bytových 

domov s vlastnou záhradou, čo je v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 371/2015 Z.z. 

Mesto Nové Mesto nad Váhom nemá k dispozícií kompostéry. 

 

Ing. Kopunec:  

- návrh, aby bola zverejnená centrálna evidencia psov na webovej stránke mesta tak, 

ako je to v iných mestách a aby bolo možné kontrolovať, ktorí psy sú prihlásení do 

evidencie. Ing. Kopunec ponúkol aj technickú spoluprácu pri zverejňovaní týchto 

údajov. Mesto preverí možnosti zverejňovania s ohľadom na GDPR.  

 

p. Mináriková:   

- požiadala, aby mesto upozornilo Útulok pre psov, že keď zveria psov deťom, ktoré ich 

chodia venčiť, aby tieto deti zbierali aj psie exkrementy pri venčení, nakoľko 

v Mnešiciach dochádza často k venčeniu priamo na chodníkoch a chodníky sú výrazne 

znečistené exkrementami.  

 

K bodu č. 7:  

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 31.mája 2019.  

 

 

 

 

Ing. Daniel KOPUNEC        Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

    predseda komisie                      tajomníčka komisie  

 

 

 

 

   

Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia 

Podnet M.L. – sťažnosť na orezávanie stromov.  

  

 

 


