MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia pre ochranu životného prostredia
Zápis č. 7 / 2019
zo zasadnutia komisie zo dňa 07. novembra 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia stanovísk komisie
3. Zmluva s organizáciu zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK a.s. o podmienkach
prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO (informácia
o vypovedaní zmluvy a následných krokoch mesta).
4. Projekt Zelené obce Slovenska – poskytnutie podpory pre mesto na výsadbu stromov.
5. Informácia o 1. zasadnutí subkomisie pre odpadové hospodárstvo
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvorila podpredsedníčka komisie p. Helena Mináriková, ktorá
privítala prítomných členov komisie, poslancov MsZ Nové Mesto nad Váhom 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. 6/2019.
V tomto bode bola podaná informácia aj o vybudovaní 2 stojísk polopodzemných
kontajnerov v lokalite Zelená voda. Tieto kontajnery budú vyvážané jestvujúcou technikou,
ktorou TSM disponujú. Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov v ďalších častiach
mesta, si bude vyžadovať zakúpenie zberového vozidla pre TSM. V rámci diskusie k týmto
informáciám bola vznesená pripomienka, aby pri nákupe nových zberových vozidiel boli
obstarávané zberové vozidlá s váhami.
K bodu č. 3:
Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala členov komisie, že ku dňu
31.12.2019 Mesto Nové Mesto nad Váhom dostalo od spoločnosti ENVI-PAK a.s. výpoveď
zmluvy o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO pre zložky
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Spoločnosť ENVI-PAK a.s. je
organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá od roku 2016 financuje zber separovaného odpadu
v Meste Nové Mesto nad Váhom. Zároveň boli komisii prezentované dôvody, pre ktoré
dostalo mesto výpoveď zmluvy - išlo o povinnosť dodržať systém rovnováhy zakotvený
v zákone o odpadoch zo strany ENVI-PAKu. Nešlo o porušenie zmluvných podmienok zo
strany mesta.

Mesto následne kontaktovalo koordinačné centrum pre obaly, ktoré sprostredkovalo
a koordinovalo následnú komunikáciu s ďalšími OZV za účelom uzatvorenia novej zmluvy.
V prípade, že by mesto neuzatvorilo zmluvu so žiadnou OZV, tak by sa dostalo do
zlosovania, bola by jej pridelená OZV a následne by mestu boli preplácané len obvyklé
náklady na triedený zber a nie skutočne vynaložené náklady.
Medzičasom na základe rokovaní medzi spoločnosťou ENVI-PAK a.s. a Mestom
Nové Mesto nad Váhom prišlo k dohode o pokračujúcej spolupráci a k dohode o späťvzatí
výpovede zo strany spoločnosti ENVI-PAK a.s. dňa 05.11.2019. Pôvodná rámcová dohoda
tak zostáva naďalej platná a spoločnosť ENVI-PAK a.s. bude naďalej preplácať financovanie
triedeného zberu v meste a plniť si ďalej všetky povinnosti vyplývajúce z predmetnej zmluvy.
Stanovisko komisie:
Komisia pre ochranu životného prostredia zobrala uvedené informácie na vedomie.
K bodu č. 4:
Tajomníčka komisie informovala členov komisie, že Mesto Nové Mesto nad Váhom
získalo dotáciu v rámci projektu „Zelené obce Slovenska“ v celkovej výške 16 438,45 € na
realizáciu vegetačných prvkov (t.j. dodanie drevín, výsadba drevín, aplikácia pôdneho
substrátu, ochrana pôdneho substrátu, nevyhnutné terénne a zemné práce, fixačno-stabilizačné
opatrenia a následný monitoring vitality rastlín).
V rámci tohto projektu bude vysadených celkovo 117 ks drevín v jednotlivých
častiach mesta, na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta:
Zóna
Karpatská ulica
Javorinská ulica

Parc.č.
3772/1
3666/4

Ulica J. Kréna
3763
Park
Hurbanove 4063/1
sady
4066
4054/4
Park Petra Matejku
4534/3
Mnešický park
1999, 1994/1
ZŠ Tematínska

3626/89

ZŠ Odborárska

645/1

ZŠ kpt. Nálepku

3116

MŠ Hollého
Mestský cintorín

4542/3
3192

Názov dreviny
Lipa malolistá
Lipa malolistá
Dub letný
Jaseň štíhly
Hrab obyčajný
Javor mliečny
Lipa malolistá
Dub letný
Jaseň štíhly
Dub zimný
Dub letný
Borovica lesná
Smrek obyčajný
Borovica lesná
Smrek obyčajný
Borovica lesná
Smrek obyčajný
Borovica lesná
Tis obyčajný

Počty drevín
2 ks
3 ks
3 ks
3 ks
5 ks
5 ks
5 ks
3 ks
7 ks
3 ks
1 ks
8 ks
8 ks
8 ks
8 ks
8 ks
8 ks
7 ks
22 ks

Výsadba by mala byť realizovaná v závislosti od počasia v mesiaci november 2019,
alebo v náhradnom termíne na jar 2020.
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Stanovisko komisie:
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.
K bodu č. 5:
Tajomníčka komisie informovala členov komisie, že dňa 24.10.2019 sa uskutočnilo
prvé zasadnutie subkomisie pre odpadové hospodárstvo. Zasadnutia sa zúčastnil Ing. Nováčik
(ako zástupca štátnej správy pre OH), Ing. Veselka a Ing. Lacko (zástupcovia TSM Nové
Mesto nad Váhom), Ing. Moňok (zástupca tretieho sektora: občianske združenie: Priatelia
zeme), Ing. Kopunec (predseda KOŽP) a Ing. Paučinová (zástupkyňa samosprávy pre OH).
Hlavným cieľom subkomisie je vypracovanie koncepcie a návrh konkrétnych opatrení
na znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku
a optimalizácia systému triedeného zberu odpadov v meste.
Zástupcovia TSM podali informácie o súčasnom systéme nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste.
Ing. Moňok prezentoval možnosti spolupráce, občianske združenie sa venuje, okrem
iných činností, odbornému poradenstvu v oblasti odpadového hospodárstva, vypracovaní
programov pre triedený zber a kompostovanie, posúdeniu systému triedeného zberu, realizuje
prednášky pre školy, verejnosť, venuje sa informačným kampaniam. V súčasnosti sa
partnersky podiela na vypracovávaní podobnej koncepcie v meste Partizánske. Ing. Moňok
považuje za prioritu 4 kroky: komfortný systém nakladania s odpadmi, informovanosť
obyvateľov, kontrolu a motiváciu občanov.
V súlade so schváleným POH SR a POH mesta a platnou legislatívou na úseku
odpadového hospodárstva treba realizovať konkrétne opatrenia na dosiahnutie požadovaného
množstva vytriedenia a zhodnotenia odpadu pre jednotlivé roky. Cieľom by malo byť
dosiahnuť vytriediteľnosť na úrovni 65 % v roku 2030. V roku 2018 bolo % vytriedenia v
KO v meste 34, 99 %.
V rámci diskusie k tomuto bodu sa hovorilo aj o potrebe doriešiť triedenie BRO
a kuchynského odpadu z domácností. V súčasnosti má mesto pre zber kuchynského odpadu
z domácností uplatnenú vo VZN o odpadoch výnimku, separuje sa len biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad v rodinných domoch (lístie, tráva, konáre a pod.).
JUDr. Šuchta uviedol, že zodpovedným a efektívnym triedením biologicky
rozložiteľného odpadu možno dosiahnuť zníženie zmesového komunálneho odpadu o 40 %.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. Komisia bude priebežne
informovaná o nasledujúcich zasadnutiach subkomisie.
K bodu č. 6:
V bode rôzne boli prerokované nasledovné pripomienky:
Ing. Paučinová:
-

v súlade so stanoviskom komisie uvedeným v zápise č. 6/2019 tajomníčka komisie
informovala členov komisie o vydaných rozhodnutiach, ktorými bol v zmysle zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov povolený
alebo zamietnutý výrub stromov, ktoré rastú ako súčasť verejnej zelene (zoznam
vydaných rozhodnutí je uvedený v prílohe č.1, ktorá sa prikladá k zápisnici).
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-

tajomníčka informovala členov komisie aj o aktuálne prebiehajúcich správnych
konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub (zoznam prebiehajúcich správnych
konaní je uvedený v prílohe č. 2, ktorá sa prikladá k zápisnici).

Bc Kudlík:
- požiadavka na dôsledné čistenie chodníkov zo zámkovej dlažby a odstraňovanie
buriny, konkrétne vo vnútrobloku sídliska na Hollého ulici a vnútrobloku
tzv. „Pentagon“ . Požiadavka bude adresovaná na TSM Nové Mesto nad Váhom
-

požiadal, aby TSM vyčistili okapové zvody na fare v Novom Meste nad Váhom za
pomoci plošiny. Nakoľko ide o objekt, ktorý nie je vo vlastníctve mesta Nové Mesto
nad Váhom, je potrebné doručiť objednávku na TSM. V tejto súvislosti bolo
konštatované, že v roku 2020 by bolo potrebné zabezpečiť odborné orezanie dvoch
líp, ktoré rastú pri fare a pri vchode na nádvorie katolíckeho kostola, nakoľko lipy sú
v kolízií s objektami a spôsobujú ich poškodzovanie.

Ing. Poriez:
- návrh, aby mesto v spolupráci s KOŽP pre nasledujúce vegetačné obdobie vyčlenilo
plochy verejnej zelene, ktoré sa budú kosiť len 1 max. 2 krát ročne. Ide o prírode
blízky spôsob údržby verejnej zelene.
- ekologický význam spočíva v prepojení s prirodzeným prostredím, podpore
biodiverzity a zabezpečení kvitnúcich a medonostných rastlín pre opeľovačov.
- uvedené plochy by boli označené a bola by zabezpečená informovanosť obyvateľov,
aby plochy so zmenenou frekvenciou kosenia neboli považované za plochy so
zanedbanou údržbou.
- komisia podporila tento návrh a na najbližších zasadnutiach členovia navrhnú
konkrétne plochy.
Ing. Vyzváry:
- požiadavka na vyčistenie kontajnerových stojísk na sídlisku Hájovky. Požiadavka
bude adresovaná na TSM.
-

upozornenie pre TSM, aby pri prevoze zozbieraného lístia mali vlečky zabezpečené
sieťami, nakoľko pri prevoze dochádza k rozfúkavaniu lístia po celom okolí. TSM
majú k dispozícií siete a plachty. TSM budú opakovane upozornené, aby pracovníci
dôsledne dodržiavali uvedenú povinnosť a vedúci zamestnanci zabezpečili kontrolu
dodržiavania.

-

požiadavka na orezanie stromov: Sasinkova ulica – stromy v chodníku (zlomené
konáre) a Športová ulica – dula, zasahovanie do dopravného zrkadla. Požiadavka bude
adresovaná TSM.

-

informácia ohľadne činnosti vykonávanej v lome na Čachtickej ulici.
V lome na Čachtickej ulici pokračuje Likvidácia a rekultivácia lomu Zongor v zmysle
schválnej dokumentácie „Plán likvidácie lomu“. Činnosť je povolená rozhodnutím
Obvodného banského úradu v Prievidzi. Predmetom činnosti je postupné vyrovnanie
terénu pôvodnej ťažobnej jamy, ktoré sa realizuje zavážaním ťažobnej jamy
materiálom z búracích prác a iným inertným stavebným materiálom. Takto upravený
terén sa následne pričlení do okolitého územia a krajiny. Časovo sa činnosť bude

4

vykonávať do doby konečnej úpravy stien a dna pôvodnej ťažobnej jamy. V rámci
likvidácie lomu bolo povolených niekoľko trhacích prác menšieho rozsahu (odstrel
previsov), ktoré vždy dozoruje Obvodný banský úrad v Prievidzi. V lome nie je
povolená ťažba materiálu.
-

Informácia ohľadne možného výrubu topoľov na Tematínskej ulici pozdĺž
komunikácie.
Dňa 09.02.2017 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie KOŽP a vedenia mesta na
Tematínskej ulici v Novom Meste nad Váhom za účelom posúdenia stavu topoľov
a možnosti ich výrubu. Následne bolo vydané rozhodnutie na výrub stromov a krovitej
vegetácie na Tematínskej ulici, s podmienkou, že výrub bude realizovaný postupne,
podľa toho ako sa budú realizovať jednotlivé investičné akcie a stavebné práce na
Tematínskej ulici. V prípade, že by sa realizovala rekonštrukcia komunikácie na
Tematínskej ulici resp. rozšírenie komunikácie, je možné vydať rozhodnutie na výrub
stromov, ktoré sú v kolízií s komunikáciou. V súčasnosti však nie je rozhodnuté
o rekonštrukcii komunikácie.

Ing. Mrázik:
- Informácia ohľadne možného výrubu stromu na cintoríne v priestore medzi hrobmi.
Podaná informácia ako treba postupovať.
- Informácia ohľadne rozkopávok v zeleni. V každom rozkopávkovom povolení sú
presne stanovené podmienky, ako má byť upravený terén po ukončení rozkopávky. Pri
rozkopávkach v zeleni musí byť zasiata tráva a takáto rozkopávka sa preberá až po
prvej kosbe.

K bodu č. 7:
Na záver podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 28.11.2019.

Helena MINÁRIKOVÁ
podpredsedníčka komisie

Ing. Zuzana PAUČINOVÁ
tajomníčka komisie

Príloha:
- Prezenčná listina zo zasadnutia
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