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 Zápisnica č. 3 / 2018 

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

ktoré sa konalo dňa 01. marca 2018.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice 

Ospravedlnený: RNDr. Lobík 

 

2. Program:  

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2017 (predkladajú Technické služby 

mesta Nové Mesto nad Váhom) 

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

Váhom  

4. Rôzne  

5. 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 zástupcov Technických služieb mesta Nové 

Mesto nad Váhom.  

Program komisie bol  jednohlasne odsúhlasený.  

 

K bodu č. 2:  

Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2017 v Novom Meste nad Váhom 

predložili zástupcovia Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom: Ing. Anton 

Veselka – riaditeľ TSM, Ing. Slavomír Lacko - vedúci ekologického strediska a Ing. Slavomír 

Hrehor – vedúci zberového dvora.  

Technickým službám mesta vyplýva povinnosť predkladať vyhodnotenie komisii raz 

ročne.  

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom sa vo vyhodnotení zamerali najmä na 

nasledovné informácie:  

- celková vykonávaná činnosť TSM v oblasti odpadového hospodárstva,  

- legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva, 

- spôsob vykonávania zberu komunálneho odpadu a triedeného zberu v Novom Meste 

nad Váhom,  

- technika na zber a spracovanie odpadu, ktorou TSM disponujú,   

- celkové množstvá vytriedených odpadov za rok 2017, pričom bolo konštatované, že 

pri komodite papier, plasty, sklo a viacvrstvové kombinované materiály boli splnené 

záväzné množstevné limity stanovené pre rok 2017 

- odovzdanie jednotlivých druhov odpadov na zhodnotenie resp. zneškodnenie 

konečným zhodnotiteľom a oprávneným organizáciám, 

- prevádzka zberového dvora a kompostárne na Banskej ulici v Novom Meste nad 

Váhom,  
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- prevádzka prekládkovej stanice na Tehelnej ulici v Novom Meste nad Váhom,  

- spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a triedený zber zelených odpadov,  

- celkové množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládku v roku 2017, 

- spolupráca s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto a TSM 

uzatvorenú zmluvu - spoločnosť Envi-Pak, a.s. Bratislava. Spoločnosť Envi-Pak a.s. 

v roku 2017 financovala náklady triedeného zberu pre komodity papier, plasty, sklo, 

kov a viacvrstvové kombinované materiály. Zároveň táto spoločnosť zabezpečovala 

obchodovanie s vytriedenými komoditami.  

 

V závere vyhodnotenia TSM prezentovali aj fotografie, ktoré zachytávali nelegálne 

nakladanie s odpadmi, ktorého sa dopustili občania v Novom Meste nad Váhom (najmä 

znečistenie kontajnerových stanovíšť odpadom, ktorý je nahádzaný vedľa zberných nádob).   

 

 Ing. Veselka doplnil informácie o pripravovanej novele zákona o poplatkoch za 

ukladanie zmesových komunálnych odpadov na skládky. V prípade schválenia predmetnej 

novely by došlo k výraznému zvýšeniu poplatkov za ukladanie odpadov na skládky. Novela 

počíta s každoročným nárastom poplatkov, pričom poplatky sú závislé od úrovne separovania 

(rozhodujúcim kritériom je % vytriedenia  komunálnych odpadov v meste). Tabuľka 

s návrhom poplatkov sa prikladá k tejto zápisnici.  

 TSM konštatovali, že sa musíme snažiť o zvýšenie podielu vytriedených komunálnych  

odpadov – informovanie občanov o pripravovanej novele a o dopadoch pre mesto a občanov.  

 

 Ing. Veselka a Ing. Lacko následne odpovedali v rámci diskusie k tomuto bodu na 

otázky členov komisie. 

Celkové vyhodnotenie odpadového hospodárstva je uvedené v písomnej správe, ktorá 

je prílohou prvopisu zápisnice.  

Komisia zobrala vyhodnotenie odpadového hospodárstva na vedomie.  

 

 

K bodu č. 3:  

          Vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy Ing. Blaško predložil členom 

komisie dve žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín, kde výrub priamo súvisí 

s plánovanou investičnou činnosťou mesta a podrobne vysvetlil dôvody výrubu. Išlo 

o nasledovné žiadosti:  

 

a) žiadosť Materskej školy, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu 

na výrub javora, ktorý rastie v areáli elokovaného pracoviska na Hurbanovej ulici 6 

v Novom Meste nad Váhom, na pozemku parc.č. 4049/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom.  

Dôvody výrubu: ide o mohutný strom, ktorý bol v minulosti odborne arboristicky ošetrený 

(hĺbkový zmladzovací rez). Strom však svojimi koreňmi nadvihuje oplotenie. Múr je výrazne 

poškodený a hrozí celkové zrútenie oplotenia na chodník (ohrozenie bezpečnosti).  

Vedúci OVRMD podrobne vysvetlil možnosti plánovanej opravy oplotenia. V prípade 

ponechania stromu by došlo k výraznému zásahu do koreňovej sústavy stromu, čo by mohlo 

prispieť k statickému zlyhaniu stromu, nakoľko strom je už teraz výrazne naklonený nad 

komunikáciu a chodník.  

Komisia po prerokovaní a diskusii odporučila súhlasiť s výrubom vzhľadom na zhoršujúci sa  

zdravotný stav stromu, preschnuté konáre a ohrozovanie bezpečnosti. Komisia odporučila 

vysadiť v areáli vzrastlé stromy, ako náhradu za vyrúbaný strom.  
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b)  žiadosť Technických služieb mesta, Banská 1, Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu na 

výrub lipy – dvojkmeň, ktorá rastie na pozemku parc.č. 636/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, 

na rozhraní pôvodného areálu TSM a susedného pozemku spoločnosti Novomes a.s. Nové 

Mesto nad Váhom, na ulici Klčové.   

Dôvody výrubu: náletová drevina, rast na mieste plánovanej výstavby oplotenia budúcej 

oddychovej zóny na Ulici Klčové.  

Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom stromu. Náhradná výsadba bude 

zrealizovaná v rámci sadových úprav vnútrobloku Klčové.  

 

 

          Tajomníčka komisie Ing. Paučinová predložila členom komisie žiadosti o vydanie 

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

občania mesta. Išlo o nasledovné žiadosti:   

 

a) žiadosť obyvateľov bytového domu Partizánska 371/ 1 až 3 v zastúpení p. Miroslavom 

Mišurom, Partizánska 1, Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu na výrub 3 ks 

briez, ktoré rastú na pozemku parc.č. 3961 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri bytovom 

dome zo strany ulice J. Kollára.  

Dôvody výrubu: rast v blízkosti bytového domu, presychajúce koruny, padajúce konáre 

počas veterného počasia, ohrozovanie bezpečnosti, upchávanie strešných zvodov.  

Komisia odporučila súhlasiť s výrubom. Brezy sú síce súčasťou brezovej aleje, ale rastú na 

začiatku aleje a sú najbližšie k bytovému domu, majú zlý zdravotný stav (preschnutie).   

 

 

b) žiadosť obyvateľov bytového domu Hviezdoslavova 1227/13 a 14  v zastúpení                  

p. Bohuslavom Vavrom, Hviezdoslavova 13, Nové Mesto nad Váhom o vydanie 

súhlasu na výrub 2 ks smrekov, 2 ks briez a 1 ks smrekovca opadavého, ktoré rastú na 

pozemku parc.č. 4551 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri predmetnom bytovom dome  

Dôvody výrubu: plánovaná obnova bytového domu, poškodzovanie fasády a tienenie.  

Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom. Stromy rastú cca 1 – 1,5 m od 

fasády bytového domu.  

 

 

c) opakovaná žiadosť obyvateľov bytového domu Klčové 89 v zastúpení p. Jozefom 

Kaššovicom, Klčové 89/7, Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu na výrub 2 ks 

Javorov, ktoré rastú na pozemku parc.č. 4012 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, za 

predmetným bytovým domom.  

Dôvody výrubu: tienenie, tvorba plesní v bytoch, spôsobovanie zdravotných ťažkostí, 

ohrozovanie bytového domu, upchávanie strešných zvodov, znečisťovanie prostredia.   

Predmetnú žiadosť komisia posudzovala v roku 2016 kedy bol zamietnutý výrub stromov. 

Domový dôverník na základe požiadavky obyvateľov opakovane doručil žiadosť o výrub. 

Zároveň bolo na mesto doručené vyjadrenie p. Jaroslavy Vlčkovej, ktorá nesúhlasí s výrubom 

stromov.  

Stromy rastú v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, nie sú priamo v kontakte 

s bytovým domom.  TSM uskutočnili ich orezanie.  

Komisia po prerokovaní zotrvala na svojom pôvodnom stanovisku a neodporučila súhlasiť 

s výrubom stromov. 
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K bodu č. 4:  

 RNDr. Jurčová:  

- požiadavka p. Vrabcovej zo Sasinkovej ulice na orezanie stromov- jaseňov, ktoré rastú 

v chodníku.  Ide o stromy, ktoré majú pravidelné guľovité koruny do priemeru max.     

5 m, rastú v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu, nespôsobujú  nadmerné 

tienenie , podchodná výška je zabezpečená. Požiadavka na orezanie bola vyhodnotená 

ako neopodstatnená, TSM i mesto o tejto skutočnosti viackrát informovali                   

p. Vrabcovú.  

 

Ing. Paučinová:  

 Informovala členov komisie o plánovanom vyčistení „farskej záhrady“ (svahovitého 

pozemku v blízkosti katolíckeho kostola, pozemok parc.č. 5 k.ú. Nové Mesto nad Váhom). 

Ide o iniciatívu Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti Nové Mesto nad Váhom ako vlastníka 

pozemku a občianskeho združenia Premena. Pred samotnou činnosťou bola vypracovaná 

podkladová dokumentácia „Areál farského kostola s Prepoštstvom; Hodnotenie zelene – 

prieskum drevín“.  

 Hodnotenie zelene bolo vykonané spoločnosťou: AWE ATELIER, s.r.o. Piešťany, 

zodp. projektant: Ing. Eva Wernerová – autorizovaný krajinný architekt; 02/2018. Bol 

vykonaný terénny prieskum drevín, cieľom bolo vytypovanie kvalitných a perspektívnych 

drevín a určenie neperspektívnych, poškodených, preschnutých, suchých drevín s návrhom na 

ich odstránenie.  

 Podľa spracovanej inventarizácie, dreviny vytypované na odstránenie sú všetko  

kroviny náletového a invázneho pôvodu.  Dreviny navrhované na odstránenie boli v teréne 

označené modrou farbou a štítkom. Dreviny, ktoré sú v teréne označené oranžovou značkou 

a štítkom budú ponechané ako perspektívne dreviny. Celkovo ide o 79 ks drevín. Zároveň 

pozemok je znečistený odpadom – komunálny a stavebný odpad, pričom tento odpad bude 

tiež odstránený z pozemku.  

 Keďže riešené územie je súčasťou pamiatkovej zóny Nové Mesto nad Váhom 

k predloženej podkladovej dokumentácií a k plánovanej činnosti na pozemku sa  vyjadril aj 

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne.  

Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. 

 

K bodu č. 5:  

Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť.  

  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 15.03.2018 

Zapísala: Ing. Zuzana Paučinová – tajomníčka komisie  

 

 

 

 

Ing. Zuzana Paučinová       RNDr. Eva Gregušová  

    tajomníčka komisie        predsedníčka komisie  

 

 

Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia 

Návrh poplatkov za uloženie odpadov na skládku (tabuľka) 

Vyhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2017 – písomná správa  
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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  


