
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

 

 Zápis č. 4/2022 

zo zasadnutia komisie zo dňa 08. septembra 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Aktuálne informácie v oblasti odpadového hospodárstva + zmeny legislatívy, ktoré 

budú platné od 01.01.2023 

3. Aktuálne informácie o žiadostiach na dotácie a žiadostiach o NFP v oblasti 

životného prostredia.  

4. Rôzne  

5. Záver  

 

 

K bodu č. 1:  

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

členov komisie a zástupcu TSM (Ing. Kraváriková).  

         Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.  

 

K bodu č. 2: 

 Tajomníčka komisie poskytla členom komisie aktuálne informácie v oblasti 

odpadového hospodárstva a informovala o zmenách legislatívy v oblasti odpadového 

hospodárstva, ktoré budú platiť od 01.01.2023 a ich dopadoch na mesto. Z najdôležitejších 

zmien, ktoré bude treba zaviesť v meste možno považovať nasledovné:   

1. nová vyhláška č. 194/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch mení od 01.01.2023 

primerané donáškové vzdialenosti pri triedenom zbere odpadov. 

a) pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky v individuálnej 

bytovej výstavbe (rodinné domy) je primeraná donášková vzdialenosť 0 m od 

bydliska obyvateľa, v komplexnej bytovej výstavbe (bytové domy) miesto zberu 

zmesového komunálneho odpadu.  

b) pre sklo v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) je primeraná donášková 

vzdialenosť do 150 m od bydliska obyvateľa, v komplexnej bytovej výstavbe miesto 

zberu zmesového komunálneho odpadu, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska 

obyvateľa.  

 

To znamená, že pre komoditu papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze 

lepenky by mala mať každá domácnosť samostatnú zbernú nádobu alebo vrece a zber by sa mal 

uskutočňovať priamo „od dverí“. TSM a mesto uskutočňujú rokovania s organizáciou 



 2 

zodpovednosti výrobcov Envipak, ktorá financuje triedený zber v meste, ako zaviesť túto 

zákonnú povinnosť do praxe.  

 

2. Od 01.01.2023 vstupuje do praxe zákaz skládkovania neupravených odpadov. Hlavné 

problémy úpravy odpadov sú nasledovné:  

- Zákon síce zakazuje skládkovanie neupraveného odpadu, avšak v zákone nie je 

uvedené, kto má povinnosť budovať zariadenia na úpravu odpadu, táto povinnosť 

nie je daná pre nikoho.   

- Podľa dostupných informácií má väčšina spoločností, ktoré začali riešiť úpravu 

odpadov pred ich zneškodnením na skládkach podané projekty na MŽP SR. 

Niektoré z nich skončili proces EIA a posunuli sa na SIŽP, no väčšina z nich však 

je stále v procese EIA. Nie sú informácie o tom, že by niektoré spoločnosti mali 

právoplatné stavebné povolenia alebo už začali s výstavbou technológií. 

Schvaľovanie projektov EIA, územné a stavebné konanie trvá veľmi dlho, často aj 

niekoľko rokov.  

- Nie je jednoznačný postup ako by mala úprava vyzerať.  

- Chýba akékoľvek metodické usmernenie pre mestá a obce.  

- Finančná náročnosť úpravy odpadu. Podľa skúseností zo zahraničia celková cena 

úpravy ZKO bude vychádzať cca na 120-150 EUR/t,  energetické zhodnotenie 

priemerná cena 100-120 EUR/t. Naviac Slovensko nemá dostatočné kapacity na 

energetické zhodnotenie odpadov. Cena za úpravu ZKO by sa mala premietnuť do 

miestneho poplatku za komunálne odpady. Predpokladá sa výrazné zvýšenie 

poplatkov.  

 

Momentálne ako jediné riešenie, o ktoré sa snažia obce a mestá, rovnako ako skládky je 

posunutie účinnosti zákona.  

  

Stanovisko komisie:  

 Komisia zobrala uvedené informácie týkajúce sa zmien v oblasti odpadového 

hospodárstva na vedomie.  

 

 

K bodu č. 3: 

 Tajomníčka komisie podala aktuálne informácie o žiadostiach a schválených dotáciách 

a NFP v oblasti životného prostredia.   

 

➢ Schválená dotácia z Environmentálneho fondu pre projekt: „Zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Novom Meste nad Váhom“ 

v hodnote 63 213,00 €.  

Bolo obstarané  hygienizačné/ fermentačné zariadenie a vykonaná osveta o triedení 

a spracovaní odpadu. Fermentor bol dodaný a je súčasťou kompostárne na Banskej ulici 

v Novom Meste nad Váhom. Dokúpením fermentora sú splnené všetky zákonné 

povinnosti, ktoré sa musia dodržiavať pri spracovaní biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu. Dotácia je vyúčtovaná.  

 

➢ Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom životného prostredia 

SR.  
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Názov projektu: „Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad 

Váhom“. Hodnota schváleného príspevku: 477 013,05 €, na nákup vozidla na zber 

a zvoz BRKO aj s umývacou nadstavbou a fermentačné zariadenie pre spracovanie 

a hygienizáciu BRKO. 

Prebehol proces verejného obstarávania, v súčasnosti prebieha kontrola verejného 

obstarávania zo strany riadiaceho orgánu.  

 

➢ Žiadosť o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu podľa  § 7 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení za celkové 

triedenie odpadov v meste za predchádzajúci kalendárny rok (posudzuje sa ročný výkaz 

o komunálnom odpade z obce a údaj o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu). Žiadosť 

podaná k 31.03.2022.  

Žiadosť schválená. Mesto dostalo príspevok vo výške 46 632,06 €. Finančné prostriedky 

sú účelovo viazané a možno ich použiť len v oblasti odpadového hospodárstva.  

 

➢ Žiadosť o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu podľa  § 7 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení za množstvo 

zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu u domácností v zariadení 

na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov za prechádzajúci kalendárny rok.  

Žiadosť podaná k 30.06.2022.  

V súčasnosti prebieha posudzovanie žiadosti, Environmentálny fond by mal rozhodnúť do 

konca septembra.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia zobrala na vedomie informácie o aktuálnom stave žiadostí a schválených 

dotáciách a NFP v oblasti životného prostredia.   

 

 

K bodu č. 4:  

Ing. Paučinová:  

 

- Aktuálna informácia: „Rozšírenie parku Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom“. 

V priebehu leta 2022 bola dopracovaná kompletná projektová dokumentácia uvedenej 

stavby. Následne boli vyžiadané stanoviská k PD od dotknutých orgánov a organizácií. 

Všetky stanoviská boli kladné a k PD neboli vznesené zásadné pripomienky. 

V súčasnosti prebieha územné konanie k stavbe a bude vydané územné rozhodnutie. 

Následne mesto požiada o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné 

povolenie je nevyhnutné pre získanie dotácií na realizáciu projektu.  

 

- Aktuálna informácia: „Oplotený výbeh pre psov, Park D. Š. Zámostského Nové Mesto 

nad Váhom“. Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečilo povolenie pre vybudovanie 

oploteného výbehu pre psov. Mesto požiadalo o vyjadrenie a súhlas s realizáciou 

výbehu pre psov vlastníkov pozemku a to Rímskokatolícku cirkev a Evanjelickú cirkev 

a.v.; obidvaja vlastníci pozemku súhlasili s realizáciou. Technické služby mesta už majú 

dodaný materiál na oplotenie, prekážky pre psov sú v procese výroby. Môže sa pristúpiť 
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k realizácií projektu podľa projektovej dokumentácie. Pred vstupom do oploteného 

areálu bude umiestnený prevádzkový poriadok.  

 

- Plánovaná obnova uličného stromoradia na ulici J. Kollára – brezy. Mesto požiadalo 

o vydanie súhlasu na výrub briez, nakoľko brezy sú v zlom zdravotnom stave, sú 

výrazne preschnuté, veľa briez už úplne odumrelo, stromoradie nie je zapojené 

a prestalo plniť svoju funkciu estetickej, prachovej a hlukovej bariéry. Výrub stromov 

je naplánovaný na mimovegetačné obdobie 2022 -2023 a následne sa uskutoční nová 

alejová výsadba stromov.  

 

P. Mináriková:  

- požiadala, aby mesto vyzvalo spoločnosť Airtechno Nové Mesto nad Váhom na 

orezanie stromov, ktoré rastú na pozemku spoločnosti a konáre zasahujú až do 

verejného chodníka (Mnešice, Tehelná ulica)  

- požiadala, aby mesto vyzvalo spoločnosť Mg invest s.r.o. Nové Mesto nad Váhom na 

orezanie živého plota okolo budovy Stavoindustrie  (Odborárska ulica).  

 

Ing. Mrázik:  

- pozitívne hodnotil pokosenie pozemkov na Modlenickom poli. Tajomníčka komisie 

informovala, že mesto vyzvalo všetkých vlastníkov na pokosenie pozemkov.   

- navrhol, aby mesto zvážilo osadenie kolektorov a fotovoltaických panelov na verejné 

budovy v meste ako riešenie zvyšujúcich sa cien energií.  

 

p. Dedík:  

- otázka ohľadne umiestnenia tabúľ do parkov (prevádzkový poriadok parkov). 

Momentálne nie je doriešené. Mesto v spolupráci s TSM sa budú týmto zaoberať.  

 

Členovia komisie:  

- aktuálny stav výrubu orechov na sídlisku SNP, kde došlo k protestom zo strany 

niektorých obyvateľov. TSM v súčasnosti postupujú tak, že sa odstraňujú orechy, ktoré 

úplne vyschnú resp. orechy na základe individuálnych žiadostí na výrub.  

 

Ing. Kopunec:  

- možnosť vybudovania dažďovej záhrady na sídlisku SNP, ako aj v iných častiach mesta. 

Praktické skúsenosti s dažďovou záhradou opísala Ing. Kraváriková – vedúca strediska 

verejnej zelene. TSM majú vytvorenú dažďovú záhradu priamo v areáli TSM na 

Banskej ulici. Budovanie dažďových záhrad v sídliskách je limitované najmä 

inžinierskymi sieťami, avšak určite je to „cesta“ ako do budúcna zadržať dažďovú vodu 

v priestore. 

P. Mináriková popísala, ako bol budovaný systém zachytávania dažďovej vody 

a budovanie retenčnej nádrže pri rekonštrukcii cesty v Mnešiciach.  

 

K bodu č. 5: 

Predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.09.2022 
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 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia, 


