MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia pre ochranu životného prostredia
Zápis č. 4/2020
zo zasadnutia komisie zo dňa 03. septembra 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia stanovísk komisie
3. Zmeny a doplnky č. 12 územného plánu sídleného útvaru Nové Mesto nad Váhom oznámenie o strategickom dokumente (predkladá Oddelenie výstavby, referát
územného plánovania)
4. Zavedenie triedenia a zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na
území mesta Nové Mesto nad Váhom od roku 2021 (prizývajú sa Technické služby
mesta Nové Mesto nad Váhom).
5. Rôzne
6. 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:
Ing.arch. Serdahélyová z referátu územného plánovania MsÚ Nové Mesto nad Váhom
predložila návrh Zmien a doplnkov č. 12 územného sídleného útvaru Nové Mesto nad Váhom,
ktorého obstarávateľom je Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Návrh uvedeného strategického dokumentu je predmetom zisťovacieho konania podľa § 7
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Aktualizácia č. 12 ÚPN Nové Mesto nad Váhom obsahuje tieto zmeny a doplnky:
Zmena a doplnok č. 12.1
- Rozšírenie plochy chatových osád lokality č. 57 v urbanistickom obvode č. 13
- Ide o zmenu funkčného využitia územia v lokalite Zelená voda na plochu chatových
osád (7 pozemkov s rekreačnými chatami).
Zmena a doplnok č. 12.2
- Zmena charakteristiky lokality č. 84 v urbanistickom obvode č.14, ide o spresnenie
prípustného funkčného využitia lokality.

Zmena a doplnok č. 12.3
- Rozšírenie plochy priemyselných výrobných areálov a výrobných služieb v lokalite
č. 85 v urbanistickom obvode č. 14/15.
- Ide o zmenu funkčného využitia z PPF a pozemku bývania v rodinnom dome na plochu
priemyselných výrobných areálov a výrobných služieb na Piešťanskej ulici.
Zmena a doplnok č. 12.4
- Ide o zmenu v časovej postupnosti funkčného využitia lokality č. 102 – bývanie
v rodinných domoch z prognóznych a rezervných plôch na plochu návrhovú, pričom sa
dopĺňa aj dopravná obsluha územia (posun dopravného uzla Čachtická – Tematínska
cca o 150 m južne od vyústenia Budovateľskej ulice do Čachtickej).
Zmena a doplnok č. 12.5
- Úprava záväznej časti ÚPN – upresnenie prípustného funkčného využitia
priemyselných areálov a výrobných služieb a v obchodno-distribučných plochách
priemyslu.
Zmena a doplnok č. 12.6
- Zmena funkčného využitia lokality č. 36 v urbanistickom obvode č. 9 z bývania
v rodinných domoch na poľnohospodársku pôdu (ulica Bzinská).
Zmena a doplnok č. 12.7
- Zosúladenie ÚPN mesta a ÚPN VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Z pohľadu ŽP, k záberu poľnohospodárskej pôdy dochádza pri zmene č. 1, 3 a 4. Bez
záberu poľnohospodárskej pôdy sú zmeny č. 2, 5, 7. V zmene č. 6 sa plocha 4,4 ha na Bzinskej
ulici vracia do poľnohospodárskej pôdy.
Po predstavení navrhovaných zmien a doplnkov Ing. arch. Serdahéhyová odpovedala na
otázky členov komisie, ktoré sa týkali predovšetkým zmeny v oblasti Zelenej vody
(rešpektovanie ochranného pásma VN a ochranného pásma hrádze Váhu) a dopravného
napojenia Tematínskej ulice na Čachtickú ulicu (prvouhlé napojenie nahradiť kruhovou
križovatkou).
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala návrh Zmien a doplnkov č. 12 územného sídleného útvaru Nové Mesto
nad Váhom, ktorého obstarávateľom je Mesto Nové Mesto nad Váhom na vedomie. Oznámenie
o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a beží
lehota na pripomienkovanie. Pripomienky a stanoviská sa doručujú na Okresný úrad Nové
Mesto nad Váhom , Odbor starostlivosti o životné prostredie.
K bodu č. 4.
Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala o nových povinnostiach, ktoré
pribudli obciam v oblasti odpadového hospodárstva. Jednou z „nepopulárnych“ povinností je
zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného (BRKO) odpadu od
01.01.2021.
Z pohľadu samospráv ide o techniky i finančne náročnú povinnosť, z pohľadu
spracovania tejto kategórie odpadu je problematická najmä hygienizácia odpadu. ZMOS
požiadal MŽP SR o odklad povinného zberu BRKO. MŽP SR termín zberu nezmenilo. Zber
BRKO je pre MŽP SR prioritou a dôležitým krokom na zníženie skládkovania odpadov. Obce
a mestá na Slovensku sú tak povinné zaviesť zber a zhodnocovanie BRKO od 01.01.2021.
V súčasnosti experimentálne majú zavedený zber BRKO jedine v Čadci, ostatné mestá
uplatňujú zákonné výnimky (najmä z dôvodu ekonomickej neefektívnosti a technických
problémov zberu).
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Mesto Nové Mesto nad Váhom sa pripravuje na zvedenie zberu tejto kategórie odpadu.
V sídliskách k jestvujúcim farbeným kontajnerom pribudnú ďalšie hnedé kontajnery,
špeciálne určené pre zber BRKO. Celkovo sa bude vyžadovať pre prvotné zavedenie zberu
BRKO nasledovné:
1. Triedenie v domácnostiach – triedenie priamo pri zdroji v kuchyni, každá domácnosť na
sídliskách dostane pre potreby prvotného zberu zberné vedierko s vekom, do ktorého bude
priamo ukladať kuchynský odpad. Nádoba bude vynášaná podľa individuálnej potreby:
10 l vedierko + štartovacia dávky bioodbúrateľných vrecúšok.
2. Zberné nádoby na sídliskách určené na zber BRKO (hnedé s etiketou bioodpad)
Na etikete bude uvedené, čo do zbernej nádoby patrí a čo nepatrí.
Sídliská: 240 l (odporúčané nádoby s filtrom proti pachu)
3. Vozidlo na zber – špecifikáciu vozidla upresnia TSM
4. Hygienizačné zariadenie – CNC kontajner
- umiestnenie v priestoroch kompostárne na Banskej ulici
- v CNC kontajneri sa kuchynský odpad (možnosť zmiešania aj so zeleným
odpadom) hygienizuje. Po uzatvorení kontajnera sa teplota materiálu zvyšuje vďaka
prirodzenému kompostovaciemu procesu a prevzdušňovaním obsahu kontajnera
pomocou ventilátora. Pre hygienizovanie je nevyhnutné, aby dosiahol teplotu 70
stupňov celzia, po dobu minimálne 60 minút.
- Zhygienizovaný materiál sa následne vysype na vonkajšiu kompostovaciu zakládku,
kde prebieha kompostovací proces.
Interval zberu:
Podľa zákona je prípustná frekvencia zberu min. raz za dva týždne. V rámci skúšobnej
prevádzky navrhujeme raz za týždeň. Ak by sa tento interval neosvedčil, bude harmonogram
vývozu upravený.

-

-

-

V rodinných domoch pripadajú do úvahy 3 alternatívne spôsoby:
Spoločný zber BRKO so „zeleným odpadom“ do hnedých 120 l nádob, ktoré už teraz
majú rodinné domy k dispozícií (Nevýhoda: celý obsah zberných nádob by musel byť
následne hygienizovaný. Výhoda: jeden zber, ušetrenie nákladov na zber)
Samostatný zber. Zber zeleného odpadu by prebiehal tak ako doteraz a bol by doplnený
samostatným „vedierkovým“ zberom BRKO
od domu k domu (Výhoda:
hygienizovaný by bol len BRKO, nižšie prevádzkové náklady na hygienizáciu.
Nevýhoda: potreba vybaviť každú domácnosť vedierkom, vyššie prevádzkové náklady
na zber, nakoľko by museli byť robené dva samostatné zbery v rodinných domoch).
Možnosť kompostovania v domácich kompostéroch.

Zároveň sa čaká na vykonávaciu vyhlášku resp. usmernenie zo strany Regionálnych
veterinárnych a potravinových správ, aké budú požiadavky na čistenie a hygienizáciu zberných
nádob, nakoľko pri tomto type odpadov sa nakladá aj s vedľajšími živočíšnymi produktami,
ktoré podliehajú aj veterinárnym zákonom. V súčasnosti každá RVPS podľa rôznych okresov
vyžadovala rozdielne požiadavky, čo je v praxi neprípustné. Vyžaduje sa zjednotenie
požiadaviek.
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K danému bodu programu následne prebehla široká diskusia, v ktorej boli uvedené
viaceré pripomienky a návrhy. Heslovite uvedené hlavné okruhy diskusie:
- Technické služby mesta špecifikovali, že zavedenie tohto zberu odpadu bude okrem
priamych nákladov na zberné nádoby, zberové vozidlo a dovybavenie kompostárne
(hygienizačné zariadenie a drviace zariadenie) vyžadovať aj novú osádku (šofér + dvaja
závozníci). To všetko sú zvýšené náklady, ktoré sa premietnu do poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Zvýšené náklady by mali byť čiastočne
kompenzované zníženými nákladmi na skládkovanie odpadov, avšak skutočnú finančnú
analýzu ukáže až prax.
- názor, že ďalšie zvyšovanie poplatku, ľudí len odradí od triedenia odpadu,
- finančný mechanizmus na podporu triedeného zberu zo strany štátu, či je možnosť
získať dotácie na zavedenie triedeného zberu BRKO,
- obavy o „zlé“ a nedostatočné triedenie BRKO zo strany občanov, či občania nebudú
do hnedých zberných nádob hádzať aj iné druhy odpadu, zabezpečenie čistoty zberných
nádob,
- na sídliskách v bytových domoch je spôsob zberu jasný, v rodinných domoch je nutné
doriešiť a vybrať najvhodnejšiu alternatívu,
- kritizovaná bola nedostatočná osveta v oblasti odpadového hospodárstva (treba zapojiť
školy, TV Pohodu, vytvoriť letáky). Osloviť p. Moňoka (odborník na BRKO),
a požiadať ho o poskytnutie materiálov,
- Ing. Mrázik hovoril o novej revolučnej technológii spracovania odpadu, na ďalšom
zasadnutí by chcel pustiť video prezentujúce túto technológiu.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie povinnosť zaviesť triedenie, zber a zhodnocovanie BRKO od
01.01.2021. Komisia zobrala na vedomie prvotný návrh riešenia triedeného zberu
a zhodnocovania BRKO. V ďalšom období je nutnosťou doriešiť vykonávanie triedeného zberu
BRKO v rodinných domoch (výber najvhodnejšej alternatívy). Komisia navrhuje preveriť
možnosti získania príspevkov a dotácií na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnocovania
BRKO z fondov EÚ, Envirofondu a pod.
O ďalších návrhoch a záveroch bude komisia priebežne informovaná.
K bodu č. 5:
Ing. Poriez:
- orezanie stromov okolo dopravných značiek ulica Športová a Sasinkova (podnet bude
posunutý na TSM na priame vybavenie)
- výrub suchého stromu na Športovej ulici (podnet bude posunutý na TSM na priame
vybavenie)
- zanedbaný pozemok na Športovej ulici, vyzvať vlastníkov pozemku na pokosenie
(problémom je, že pozemok je vo vlastníctve cca 45 ľudí).
- poďakoval za altánok na Kamennej. Sú tam aj smetné koše, ktoré sú vynášané.
P.
Dedík upresnil, že to bola iniciatíva Ing. Knapca
- ihrisko s umelou trávou vedľa zimného štadióna (zanedbané, neudržiavané, siete
potrhané, lavičky a oplotenie zničené).
P. Dedík a Mgr. Jeřábková:
- do osvety v oblasti odpadového hospodárstva treba zapojiť školy. Mgr. Jeřábková
uviedla, že v rámci vyučovacích predmetov, učitelia majú možnosť zaradiť vzdelávanie
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v oblasti odpadového hospodárstva. Podľa jej názoru je to adresnejšie a cielenejšie
v rámci tried, nie celá škola na jednorazovej prednáške. Učiteľom však treba poskytnúť
materiály.
Mesto Nové Mesto nad Váhom pripraví materiály a zvolá subkomisiu, do ktorej školy
delegovali jednotlivých zástupcov.
oslovená bude aj organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá tiež môže poskytnúť
materiály pre vzdelávanie a osvetu.

Ing. Mrázik:
- vybudovanie osvetlenia na Zelenej vode, ako je plánované. Informácie podané priamo
na komisii o jednotlivých etapách a problémoch, ktoré súvisia s trasovaním verejného
osvetlenia v lokalite Zelené voda.
- opakovane pripomenul nutnosť opravy vpuste v kruhovom objazde pri Gymnáziu – po
upozornení bola kruhová vpusť vyčistená, opakovane bude upozornený správca
komunikácie na nevyhnutnosť opravy, čo však vyžaduje rozkopanie cesty.
- nedostatočná podpora a propagácia cestovného ruchu, nedostatok príležitostí, mesto by
malo poriadať viac akcií, aby prilákalo turistov, a nielen budovať chodníky. Mesto treba
turisticky zviditeľniť napr. vybudovanie rozhľadne na Kamennej, ktorá by prilákala ľudí
do regiónu. Návrh na vytvorenie komisie cestovného ruchu.
Ing. Nováčik:
- opakovane zdôrazňoval, že pri trasovaní inžinierskych sietí, treba využiť spevnené
plochy (komunikácie, chodníky). Netrasovať cez zelené plochy, lebo za chvíľu mesto
nebude mať kam vysádzať stromy z dôvodu ochranných pásiem inžinierskych sietí. Na
túto skutočnosť Ing. Nováčik upozorňuje už dlhodobo, avšak stále dochádza
k trasovaniu cez zelené plochy.
navrhol, aby životné prostredie bolo samostatné oddelenie s viacerými pracovníkmi. Je
nutné personálne posilnenie životného prostredia vzhľadom na rozsah kompetencií
a povinností, ktoré musí mesto plniť na úseku životného prostredia. Komisia odporučila
navýšenie o 1 pracovníka

K bodu č. 7:
Na záver podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 21. septembra 2020.

Ing. Daniel KOPUNEC
predseda komisie
v zastúpení Helena MINÁRIKOVÁ
podpredsedníčka komisie

Ing. Zuzana PAUČINOVÁ
tajomníčka komisie
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Príloha:
- Prezenčná listina zo zasadnutia
- Zmeny a doplnky č. 12 územného plánu sídleného útvaru Nové Mesto nad Váhom
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