
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

  

 Zápis č. 6/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 04. novembra 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie  

3. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia „Rozšírenie parku 

Petra Matejku“ predkladá Ateliér drelARCH.  

4. Rôzne  

5. Záver  

 

K bodu č. 1:  

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie, 

zástupcov mesta a zástupcov Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom.  

         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. Drela (Ateliér drelARCH) predstavil projekt pre vydanie stavebného 

povolenia „Rozšírenie Parku Petra Matejku“. Projektová dokumentácia vychádza 

z architektonickej štúdie, ktorá bola spracovaná v roku 2018 krajinnou architektkou           Ing. 

Evou Wernerovou. Riešené územie sa nachádza na svahu medzi budovami prepošstva 

a pozemkami na Benkovej ulici a je súčasťou Pamiatkovej zóny Nové Mesto nad Váhom.  

 Cieľom projektovej dokumentácie je vytvorenie mestského komunitného verejného 

priestoru s viacerými funkciami (oddychová funkcia, estetická a psychohygienická funkcia, 

edukatívna funkcia, rekreačná funkcia a duchovná funkcia). V návrhu sa počíta s územím ako 

verejným priestorom s regulovanou dobou prevádzky. Počas dňa bude priestor sprístupnený 

verejnosti a počas nočných hodín sa bude priestor z bezpečnostných dôvodov uzatvárať 

(prevencia pred vandalizmom).  

 V spodnej komunitno-spoločenskej zóne je hlavná trasa navrhnutá ako bezbariérová 

(mlatový povrch). Súčasťou tejto zóny je vodný prvok (prírodné jazierko), altánok, ovocný sad, 

vyvýšené záhony (s možnosťou pestovania úžitkových, bylinkových a okrasných rastlín, ktoré 

bude pripomínať historické spôsoby pestovania bylín a úžitkových rastlín v kláštorných 

záhradách) a detské ihriská. Forma detských prvkov zodpovedá danému priestoru, ide o herné 

konštrukcie z prírodných materiálov, ktoré budú slúžiť pre deti všetkých vekových kategórií.  

 V svahovitom teréne je navrhnutá trasa, ktorá rešpektuje súčasné jestvujúce chodníky, 

oporné múriky sú navrhnuté v miestach s veľkým prevýšením, v ktorých by mohlo dôjsť 
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k zosuvom terénu. Zároveň sú navrhnuté komunikačné prepojenia kolmo na vrstevnice + 

naprojektovaná je aj vyhliadka. Občasný vstup z farnosti je riešený v dvoch miestach 

prostredníctvom schodiska. Táto trasa bude v budúcnosti slúžiť ako krížová cesta (duchovný 

rozmer) a budú na nej osadené umelecké diela sakrálneho pôvodu.  

 Mobiliár – lavičky, odpočívadlá, smetné koše, stojany na bicykle a osvetlenie.  

Navrhované sú aj informačné tabule, ktoré by mali slúžiť na odprezentovanie histórie, funkcie 

a plánu priestoru, prípadnú prezentáciu umeleckých diel.  

 Materiálovo sú použité dominante prírodné materiály.  

 Celý priestor je doplnený výsadbou okrasných a ovocných drevín (stromy, kry, byliny). 

Ide predovšetkým o domáce geograficky pôvodné druhy drevín.  

 Hlavným architektom projektu je Ing.arch Drela, krajinní architekti sú manželia 

Turovskí.  

 

Komisii bol predstavený mastreplán  + vizualizácia celého priestoru.  

 

Následne prebehla diskusia:  

p. Dedík:  

 – využitie dažďovej vody pri vodnom prvku 

Dažďová vody je už v súčasnosti riešená do vsaku. Jazierko sa plánuje ako prírodné jazierko, 

ale bez využitia dažďovej vody.  

 

Ing. Nováčik:  

- Využitie vody na polievanie – projektovaná je studňa, ktorá by slúžila na závlahu,  

- Umiestniť tabuľky k stromom (edukatívny význam),  

- Panely o histórií mesta a kostola (sú navrhnuté),  

- Prekrytie aspoň niektorých lavičiek pergolami s popínavými rastlinami (tienenie počas 

horúcich letných mesiacov),  

- Ideálny by bolo prepojenie cez areál prepozitúry až s námestím (výhľadovo o tom 

možno uvažovať, avšak nateraz si cirkev chce ponechať tieto priestory ako osobné 

priestory bez prístupu verejnosti), 

- Rešpektovanie inžinierskych sietí, 

- Vodný prvok – odporúča prúd vody, ktorý by viac zvlažoval územie.  

 

Ing. Mrázik:  

- Verejné osvetlenie (je naprojektované),  

- Režim v rozšírenej časti – pôjde o verejný priestor s regulovaným vstupom, priestor sa 

plánuje oplotiť a na noc uzatvárať (ochrana pred vandalizmom),  

- Navrhnúť priestor ako „inteligentný“ priestor a na informačných tabuliach počítať s QR 

kódmi (čo už je bežný štandard).  

 

Ing. Poriez:  

- Otázka starostlivosti a údržby priestoru. Podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy mesto 

zabezpečí spravovanie a udržiavanie priestoru a odbornú starostlivosť o zeleň. 

Prenajímateľ bude nápomocný pri údržbe a prevádzkovaní rekreačno-oddychovej zóny 

(verejné brigády, komunitné projekty).  

 

Všetci členovia komisie:  

- Nesúhlas s 2 m oporným múrom pri vstupe do rekreačno- oddychovej zóny. Nutné 

preprojektovanie.  
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Ing. Kopunec:  

- Navrhol, aby sa pri realizácii Rozšírenia parku P. Matejku zrekonštruoval aj dlažobný 

chodník vedúci od kostola do parku. Chodník je rozpadnutý, nemá obrubníky, kocky sú 

povypadávané, zároveň je tvorený kockami z náhrobných kameňov.  

 

Stanovisko komisie:  

Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. V rámci projektu je potrebné rešpektovať 

a doplniť vyššie uvedené pripomienky členov komisie.  

Zároveň komisia odporúča, aby TSM zrekonštruovali dlažobný chodník vedúci od kostola 

smerom do parku (kompletná výmena dlažby a nové obrubníky).  

 

K bodu č. 4:  

Ing. Nováčik:  

- navrhol zmapovať a vytypovať lokality, kde by bolo vhodné a technicky možné 

vytvoriť dažďové záhrady. Vzhľadom na klimatické zmeny je potrebné budovanie 

takýchto záhrad.  

- v rámci diskusie k tomuto bodu bolo konštatované, že najskôr je treba vedieť, aké sú 

technické požiadavky na takého záhrady a potom možno vytypovávať miesta,  

- JUDr. Šuchta uviedol, že p. Zuzana Hudeková je odborníčka v tejto oblasti, robila 

podobný projekt pre Karlovú Ves a bolo by vhodné sa s ňou skontaktovať. Komisia sa 

stotožnila s týmto návrhom JUDr. Šuchtu.  

 

- Uviedol, že mladé stromy, ktoré sú povysádzané v sídliskách sú často prekryté konármi 

väčších stromov. Technické služby mesta vykonajú v zimnom období kontrolu 

a zabezpečia orezanie.  

 

- Park Petra Matejku – pergola – požiadal o výsadbu popínavých rastlín. TSM ako 

vhodnú rastlinu navrhli výsadbu vistérií.  

 

Ing. Mrázik:  

- Požiadal o doplnenie malých smetných košov na Tematínsku ulicu, pozdĺž chodníka od 

školy po supermarket. Pripomienka bude posunutá na TSM na vybavenie.  

 

 

K bodu č. 5:  

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa  30.11.2021 

 

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   

      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 


