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 Zápisnica č. 5 / 2018 

zo zasadnutia komisie pre ochranu životného prostredia MsZ Nové Mesto nad Váhom,      

ktoré sa konalo dňa 14. júna 2018.   

___________________________________________________________________________ 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice 

Ospravedlnení: p. Hlobeňová, p. Hlinka 

 

2. Program:  

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola plnenia stanovísk komisie  

3. Prerokovanie žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nové Mesto nad 

Váhom  

4. Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020  

(informácia o schválení + povinnosti vyplývajúce pre mesto zo schválenia POH)  

 Vyhláška Okresného úradu Trenčín č. 1/2018 z 01.06.2018, ktorou sa vyhlasuje  

záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 

2016 – 2020.  

 

5. Prerokovanie žiadosti  k úprave mestskej zelene (žiadosť Mgr. Dany Žákovej,      

Lipová 26, Nové Mesto nad Váhom )  

6. Rôzne  

7. Záver  

 

3. Priebeh rokovania a závery:  

 

K bodu č. 1:  

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie RNDr. Gregušová, ktorá privítala 

prítomných členov komisie, zástupcov mesta a zástupcu Technických služieb mesta Nové 

Mesto nad Váhom.  

Program komisie bol  jednohlasne odsúhlasený.  

 

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 zápisnici č. 4/2018.  

 

K bodu č. 3:  

          Tajomníčka komisie Ing. Paučinová predložila členom komisie žiadosť o vydanie 

súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na verejných priestranstvách a kde o výrub požiadali 

občania mesta. Išlo o nasledovnú žiadosť:   

 

1. žiadosť obyvateľov bytového domu Športová 2071/37, 38, 39  Nové Mesto nad Váhom 

v zastúpení domovým dôverníkom Ing. Trnkom o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 

javorov a 1 ks brezy, ktoré rastú na pozemku parc.č. 3659/1 k.ú. Nové Mesto nad 

Váhom, javory rastú pred vchodom č. 38 a 39 a breza pred vchodom č. 39  

dôvody výrubu:  zasahovanie do okien bytov, výška do 4. nadzemného podlažia, korene 

poškodzujú kanalizáciu.  
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Komisia po prerokovaní a diskusii odporučila súhlasiť len s výrubom brezy. Výrub 2 ks 

javorov bol zamietnutý. Javory rastú v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, 

nezasahujú priamo do okien a fasády a nespôsobujú nadmerné tienenie. Sú to zdravé mladé 

stromy. Dôvody na výrub komisia vyhodnotila ako neopodstatnené.  

 

K bodu č. 4:  

 Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala členov komisie o schválení 

Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 a 2020. Program 

nadobúda účinnosť 15.06.2018.  

 Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva  (ďalej len „POH“) Trenčianskeho 

kraja na roky 2016 až 2020 bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu Trenčín č. 1/2018 

dňa 01.06.2018. Predmetná vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády SR, v čiastke č. 5.  

 

Povinnosti vyplývajúce pre mesto zo schválenia POH Trenčianskeho kraja:  

- podľa § 10 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov obec (mesto), na území ktorého ročná produkcia komunálneho odpadu 

vrátane drobného stavebného odpadu presahuje 350 t alebo ktorej počet obyvateľov 

prevyšuje 1000, je povinná vypracovať POH obce t.j.: mesto je zo zákona povinné 

vypracovať POH.  

- náležitosti POH mesta upravuje zákon o odpadoch (konkrétne §10 ods. 2 zákona) 

- mesto  je povinné predložiť vypracovaný POH do štyroch mesiacov od vydania POH 

kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie 

súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch  a so záväznou časťou POH Trenčianskeho 

kraja t.j. lehota na vypracovanie a predloženie POH mesta je do 15.10.2018. POH 

mesta sa predkladá Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie.  

- ďalší postup schvaľovania je uvedený v zákone o odpadoch.  

 

Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. 

 

K bodu č.5:  

 Tajomníčka komisie predložila na prerokovanie žiadosť Mgr. Dany Žákovej 

o schválenie revitalizácie zelene na mestskom pozemku, ktorý susedí s pozemkom žiadateľky. 

Ide o pozemok, ktorý sa nachádza na styku Lipovej ulice a Budovateľskej ulice v Novom 

Meste nad Váhom. Pozemok je v súčasnosti len zatrávnený.  

 Žiadateľka dala vypracovať jednoduchý projekt výsadby pozemku. Na výsadbu by 

boli použité len kroviny, tak aby neboli narušené rozhľadové pomery v križovatke. Žiadateľka 

bude zabezpečovať potrebnú starostlivosť o vysadené kroviny.  

  

 Komisia po prerokovaní schválila výsadbu na mestskom pozemku, pričom TSM 

poskytnú potrebnú súčinnosť pri výsadbe verejného pozemku.  

 

K bodu č. 6:  

Ing. Poriez:  

- požiadal,  aby mesto pomohlo TSM vo veci nákupu novej techniky na kosenie 

a zvýšenia počtu zamestnancov na stredisku verejná zeleň.  

 

Komisia tento návrh jednohlasne podporila.   
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 O kosení verejných plôch v meste podala informáciu Ing. Kraváriková z TSM (vedúca 

strediska verejnej zelene). Uviedla, že je nutné zakúpiť nové kosačky a tiež zvýšiť počet 

zamestnancov v sezóne. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 však požiadavka na nákup 

nových kosačiek v roku 2018 zo strany TSM nebola vznesená. Problémom je aj získať ľudí, 

ktorí by robili na TSM.  Tento rok bol špecifický aj tým, že bolo vlhko a tráva rýchlo rástla 

a nie je v kapacitách TSM zabezpečiť pokosenie celého mesta v priebehu 1 týždňa. Jedna 

kosba všetkých verejných plôch v meste trvá zhruba 7 -8 týždňov.  

 

  V tejto súvislosti bola uvedená aj  informácia, že TSM majú zastarané zberové vozidlo 

na zber biologicky rozložiteľného odpadu. V rozpočte na rok 2018 majú TSM nákup nového 

zberového vozidla, takže je potrebné aby TSM uskutočnili proces verejného obstarávania 

a vysúťažili dodanie nového zberového vozidla. Uvedené mohli TSM urobiť už od začiatku 

roku 2018.  

 

Ing. Kopunec  

- informoval o meste Trnava, ktoré pristúpilo k vybudovaniu polopodzemných 

kontajnerov na zber odpadu. Opakovane požiadal, aby sa polopodzemné kontajnery 

nainštalovali aj v Novom Meste nad Váhom. Problémom zostáva nájdenie vhodných 

plôch, kde by mohli byť tieto kontajnery umiestnené (z dôvodu vedenia inžinierskych 

sietí v zemi) a zakúpenie zberovej techniky (nakoľko v súčasnosti TSM nedisponujú 

potrebnou technikou pre vývoz polopodzemných kontajnerov).  

- mesto v spolupráci s členmi komisie budú ďalej hľadať miesta, kde by mohli byť 

umiestnené polopodzemné kontajnery bez nutnosti prekládky inžinierskych sietí.  

 

RNDr. Gregušová  

- na základe domovej schôdze vlastníkov bytov bytového domu Športová 2071/37, 38, 

39 v Novom Meste nad Váhom upozornila na poškodené prehnité stĺpy verejného 

osvetlenia pred a za predmetným bytovým domom a požiadala o opravu resp. výmenu.  

- uvedená požiadavka bude  postúpená na priame vybavenie na TSM, ktoré 

zodpovedajú za verejné osvetlenie v meste.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 20.06.2018 

Zapísala: Ing. Zuzana Paučinová – tajomníčka komisie  

 

  

 

 

Ing. Zuzana Paučinová       RNDr. Eva Gregušová  

    tajomníčka komisie        predsedníčka komisie  

 

Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia 

Rozdeľovník:  

1. Členovia komisie OŽP MsZ  

2. PhDr. Kvetoslava Hejbalová – zástupkyňa primátora mesta  

3. JUDr. Vladimír Fraňo – zástupca primátora mesta  

4. Ing. Milan Blaško – vedúci Oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy  

5. Ing. Katarína Poláčková – Oddelenie výstavby, rozvoja mesta a dopravy 

6. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 1, Nové Mesto nad Váhom  


