MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia pre ochranu životného prostredia
Zápis č. 6 / 2019
zo zasadnutia komisie zo dňa 12. septembra 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia stanovísk komisie
3. Upozornenie prokurátora na porušenie zákona v postupe a rozhodovaní mesta Nové
Mesto nad Váhom pri vyvodzovaní zodpovednosti za porušovanie povinností na úseku
ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny –
oboznámenie členov komisie s upozornením prokurátora a prijaté opatrenia.
4. Odborná štúdia „Zefektívnenie nakladania s KO prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov v meste“ – ponuka na vypracovanie štúdie.
5. Vybudovanie detského ihriska na trávnatej ploche pri Športovej hale; zámer
spoločnosti MADOKO s.r.o., SNP 3, Nové Mesto nad Váhom.
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Kopunec, ktorý privítal prítomných
členov komisie a zástupcov mesta.
Následne bol jednohlasne 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
uvedených v zápise č. 5/2019.
V rámci tohto bodu zároveň vystúpili:
Ing. Koštál:
• upozornil, že stále nie sú osadené smetné koše pri detskom ihrisku na Ulici
M.R. Štefánika, ktoré požadoval osadiť na predchádzajúcich zasadnutiach komisie
(skutočnosť bude preverená na OV a bude urgované ich osadenie).
Ing. Kopunec:
• v súvislosti s navrhovaným zavedením vratných kelímkov, navrhol zmenu všeobecne
záväzného nariadenia mesta o verejných podujatiach, aby organizátori boli pri
organizovaní verejných akcií povinní používať vratné kelímky.
• JUDr. Šuchta vyjadril názor, že mesto by sa malo inšpirovať festivalom Pohoda, kde
sa využívajú vratné kelímky a projekt úspešne funguje. Zástupca primátora
Ing. Mašlonka uviedol, že mesto má záujem na zavedení vratných kelímkov.
V prípade použitia vratných kelímkov na jarmoku, je nevyhnutné upraviť organizáciu
jarmoku tak, aby občerstvenie bolo sústredené len na niekoľkých miestach a neboli

stánky s nápojmi umiestňované medzi ostatné stánky, aby bolo možné zabezpečiť
logistiku kelímkov do stánkov. Napriek prvotným informáciám, ktoré malo mesto
k dispozícií, vratné kelímky ešte neboli použité na žiadnom jarmoku v rámci
Slovenska. Ich použitie bolo zatiaľ na festivaloch, koncertoch, športových akciách
v športových areáloch, čo je jednoduchšie. V prípade zavedenia vratných kelímkov
v nasledujúcom období, si mesto uvedomuje potrebu zmeniť VZN a zabezpečiť
osvetu. Zároveň bude potrebné vymyslieť dizajn kelímkov (vymyslieť logo mesta).
K bodu č. 3:
Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala členov komisie, že Okresná
prokuratúra Nové Mesto nad Váhom vykonala previerku stavu zákonnosti v postupe
a rozhodovaní mesta Nové Mesto nad Váhom pri vyvodzovaní zodpovednosti za porušovanie
povinností na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Mesto predložilo požadované administratívne
spisy.
Následne Prokurátor Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom podľa § 28 ods. 1
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení podal Mestu Nové Mesto nad Váhom
upozornenie prokurátora č- Pd118/19/3304 - 2 na porušenie zákona a to ustanovenia § 3
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Do súčasnosti komisia pre ochranu životného prostredia prerokovávala žiadosti
o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rástli ako súčasť verejnej zelene na pozemkoch
mesta.
Podľa doručeného upozornenia prokurátora:
- komisia, ktorej zriaďovateľom je mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad
Váhom nie je oprávnená akýmkoľvek spôsobom konať resp. zasahovať či
ovplyvňovať postup a rozhodovaciu činnosť mesta ako správneho orgánu v správnom
konaní na úseku ochrany prírody a krajiny, ktoré mesto vykonáva v rámci
preneseného výkonu štátnej správy.
- komisia zriadená mestským zastupiteľstvom je len jeho poradným, iniciatívnym
a kontrolným orgánom, pričom obecné zastupiteľstvo nie je štatutárnym orgánom
obce ako starosta obce a nemôže rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach FO a PO v oblasti verejnej správy
- zákon o obecnom zriadení, zákon o ochrane prírody a krajiny ani iný všeobecne
záväzný právny predpis v rámci slovenského právneho poriadku nepredpokladá, aby
na rozhodovacej činnosti obcí pri prenesenom výkone štátnej správy participovali
komisie či podobné orgány.
Podľa § 28 ods. 2 písm. g) zákona o prokuratúre, prokurátor navrhol, aby konanie
o vydanie súhlasu na výrub drevín vykonávalo len mesto ako správny orgán bez participácie
komisie či iných kolektívnych orgánov.
Stanovisko komisie:
Komisia pre ochranu životného prostredia zobrala na vedomie informácie uvedené
v upozornení prokurátora č- Pd118/19/3304 – 2.
Členovia komisie požiadali, aby boli na zasadnutiach komisie aspoň informovaní
o vydaných rozhodnutiach - súhlasoch na výrub drevín, ktoré rastú ako súčasť verejnej zelene
(aké rozhodnutia mesto vydalo a výrub ktorých stromov bol povolený resp. zamietnutý).
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K bodu č. 4:
Tajomníčka komisie predstavila ponuku spoločnosti Redox-Enex s.r.o., na
vypracovanie odbornej štúdie: Zefektívnenie nakladania s KO prostredníctvom
polopodzemných kontajnerov v meste Nové Mesto nad Váhom.
Štúdia pozostáva z návrhu celkového počtu stojísk polopodzemných kontajnerov,
vytypovania vhodných lokalít s ohľadom na inžinierske siete, detailný popis celkového
navrhovaného riešenia, vizualizáciu riešenia, návrh využitia informačných technológií
a monitorovacieho systému naplnenosti kontajnerov, odhad celkových nákladov.
Stojiská polopodzemných kontajnerov budú navrhnuté na základe overených
inžinierskych sietí (nutnosť vytýčiť inžinierske siete, nakoľko mesto nedisponuje technickou
mapou s inžinierskymi sieťami).
Štúdia bude predstavovať podklad pre rozhodnutie mesta v oblasti zmeny systému
nakladania s KO. Zmena systému by vyžadovala nielen vybudovanie nových stojísk, ale aj
nákup novej vývoznej techniky. Ako o pilotnej oblasti mesto uvažuje o časti mesta
zahŕňajúcej ulice: Športová, Javorinská, Karpatská, J. Kréna, Bzinská, SNP, J. Kollára (časť),
Táto časť bola vybratá z nasledovných dôvodov: ide o jedno z najstarších sídlisk v meste,
sídlisko má väčšie plochy zelene a je teda predpoklad ľahšieho nájdenia vhodných lokalít pre
umiestnenie stojísk s ohľadom na jestvujúce inžinierske siete.
Následne prebehla diskusia k danému bodu.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. O ďalšom postupe mesta týkajúcom
sa polopodzemných kontajnerov budú členovia komisie priebežne informovaní.
K bodu č. 5:
Na komisii bol predstavený zámer spoločnosti MADOKO s.r.o., SNP 3, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom (spoločnosť je v súčasnosti nájomcom nebytových priestorov v Športovej
hale). Spoločnosť má záujem podieľať sa na využití okolitého priestoru tak, aby slúžil na
oddych a relaxáciu. Na pozemku vo vlastníctve mesta má žiadateľ zrealizovať na svoje
náklady výstavbu detského ihriska o výmere cca 80 m2, tiež vysadiť zeleň, čím sa skrášli
verejný priestor. Prenájom pozemku vo vlastníctve mesta bol schválený v Mestskom
zastupiteľstve.
V súlade s uznesením MsZ č. 79/2019 žiadateľ predložil vizualizáciu detského ihriska
do KOŽP na odsúhlasenie. S predloženej vizualizácie však nebolo možné posúdiť jednotlivé
herné prvky, ani navrhovanú dopadovú plochu, taktiež nebola bližšie špecifikovaná
navrhovaná výsadba drevín (druhové zloženie, počty a pod).
Stanovisko komisie:
Komisia súhlasí so záberom verejnej zelene pre vybudovanie detského ihriska.
Komisia navrhla dopracovať vizualizáciu (doplniť konkrétne herné prvky a ich
rozmiestnenie, dopadovú plochu, v návrhu výsadby doplniť druhové zloženie, počty drevín,
umiestnenie). Ako dopadovú plochu komisia odporučila umelý povrch, nie trávnik).
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K bodu č. 6:
V bode rôzne boli prerokované nasledovné pripomienky:
P. Mináriková:
-

požiadala o orezanie líp, ktoré rastú na Mnešickom cintoríne „Pri kríži“. Konáre líp už
poškodzujú kríž a je nutné ich orezanie. Uvedená požiadavka bude adresovaná
Technickým službám mesta na priame vykonanie.

Ing. Mrázik:
-

-

tlmočil požiadavku ľudí, či by bolo možné na cintoríne (nová časť) potiahnuť prívod
vody až do zadnej časti k ulici Čachtická. Uvedené bude preverené na Technických
službách mesta.
upozornil na poškodenie futbalového ihriska v areáli Základnej školy Tematínska
ulica.

JUDr. Šuchta:
-

upozornil na nepravdivé informácie uvedené v zápisnici č. 5/2019, bod. č. 3
(vybudovanie odstavných plôch pri bytovom dome J. Kréna č. 358/3, Nové Mesto nad
Váhom). JUDr. Šuchta uviedol, že v bytovom dome J. Kréna 358/3 nebývajú 4 osoby
ZŤP a 3 osoby s prednostným právom parkovania zdravotne postihnutých a tieto
skutočnosti nikto nepreveril.
Tajomníčka komisie Ing. Paučinová vysvetlila, že tieto informácie boli uvedené
v žiadosti Mestského bytového podniku Nové Mesto nad Váhom (správca bytového
domu), ktorý doručil predmetnú žiadosť o vybudovanie odstavných plôch. Žiadosť
bola na komisii prečítaná a preto tieto údaje boli uvedené aj v zápisnici.
JUDr. Šuchta oponoval, že v zápisnici nie je zreteľne uvedené, že tieto údaje
pochádzajú zo žiadosti Mestského bytového podniku.
V tejto súvislosti bolo zopakované rozhodnutie mesta, že pri bytovom dome J. Kréna
385/3 sa v súčasnosti nebudú budovať odstavné plochy.

-

následne vznikla diskusia o obsadenosti parkovacích miest v rámci sídliska SNP.
Ing. Mašlonka v tejto súvislosti uviedol, že mesto chce dať v budúcnosti vypracovať
dopravný generel, ktorý bude komplexne riešiť dopravu v území: posúdenie aktuálnej
dopravnej situácie, vytvorenie cyklotrás alebo cyklokoridorov, zároveň sa posúdi aj
statická doprava, či počet parkovacích miest v území je dostatočný. Na základe
výsledkov dopravného posúdenia by boli prijaté ďalšie opatrenia.

-

upozornil, že zamestnanec mesta mal odmietnuť vybaviť požiadavku obyvateľky
bytového domu SNP 17 o opravu prepadnutej spevnenej plochy pri bytovom dome
s odôvodnením, že „nakoľko obyvateľka bola jednou z tých, ktorí zablokovali
výstavbu odstavných plôch pri bytovom dome J. Kréna 3, tak žiadna oprava spevnenej
plochy sa nebude robiť“. Zástupca primátora Ing. Mašlonka uviedol, že ak došlo
k takémuto konaniu zo strany zamestnanca MsÚ, treba podať oficiálnu sťažnosť.
V prípade, že sa preukáže neoprávnené konanie zo strany zamestnanca MsÚ, budú
prijaté opatrenia voči zodpovednému zamestnancovi.
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K bodu č. 7:
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 19.09.2019

Ing. Daniel KOPUNEC
predseda komisie

Ing. Zuzana PAUČINOVÁ
tajomníčka komisie

Príloha:
- Prezenčná listina zo zasadnutia
- Upozornenie prokurátora č- Pd118/19/3304 – 2
- Ponuka na vypracovanie odbornej štúdie „Zefektívnenie nakladania s komunálnymi
odpadmi prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov v meste Nové Mesto
nad Váhom“
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