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 Zápisnica č. 4 / 2018 

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

ktoré sa konalo dňa 12. apríla 2018.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice 

 

2. Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie  

3. Prevyhlásenie Chráneného stromu Gaštan nad vápenkou – informovanie o zámere 

+ projekt ochrany chráneného stromu.  

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

Váhom 

5. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad 

Váhom č. 9/2017  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom a Návrh nového 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2018 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

na území mesta Nové Mesto nad Váhom (informácia)  

6. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: Podpora 

triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného BRO v Novom Meste nad 

Váhom (informácia o žiadosti, ktorá bude podaná na MŽP SR v rámci operačného 

programu Kvalita životného prostredia) 

7. Rôzne  

8. Záver  

 

 

3. Priebeh rokovania a závery:  

 

K bodu č. 1:  

Zasadnutie komisie otvoril podpredseda komisie Ing. Daniel Kopunec, ktorý privítal 

prítomných členov komisie, zástupcov mesta a zástupcov 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. 3/2018.  

 

K bodu č. 3:  

Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala členov komisie o zámere: 

„Prevyhlásenie chráneného stromu Gaštan nad Vápenkou!. Gaštan bol vyhlásený za chránený 

strom v roku 1996 a je to jediný vyhlásený chránený strom v k.ú. Nové Mesto nad Váhom. 

Rastie na lesnom pozemku parc.č. 5774/1 k.ú. NMnV. V súčasnosti sa nanovo majú vyhlásiť 

chránené stromy a zrušia sa doterajšie vyhlasovacie predpisy chránených stromov. 

Prevyhlásenie uskutočňuje Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti 
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o životné prostredie. Projekt ochrany chráneného stromu vypracovala Štátna ochrana prírody 

SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Modra.  

Dôvod ochrany: exemplár gaštana jedlého si zasluhuje pozornosť z dôvodu dimenzií, 

veku i z dôvodu vysokej krajinotvornej hodnoty. V najsevernejšej časti Malých Karpát 

(Čachtické Karpaty) je druhom s ojedinelým výskytom.  

V rámci projektu ochrany chráneného stromu mesto navrhlo aj osadenie doplňujúcej 

informačnej tabule v blízkosti stromu, ktorá bude popisovať exemplár, parametre stromu 

a dôvody ochrany.  

Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie a podporuje prevyhlásenie 

chráneného stromu.  

 

 

K bodu č. 3:  

          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:   

 

1. žiadosť obyvateľov bytového domu Weisseho 758/7,8 a Hurbanova 758/8,9,10,11 

Nové Mesto nad Váhom v zastúpení domovým dôverníkom p. Antonom Tuhelom 

o vydanie súhlasu na výrub 5 ks smrekov, ktoré rastú na pozemku parc.č. 4002/1 k.ú. 

Nové Mesto nad Váhom, pri predmetných bytových domoch zo strany vnútrobloku  

dôvody výrubu:  zasahovanie do okien, tienenie, korene stromov môžu poškodzovať 

hydroizoláciu i kanalizačnú prípojku. Stromy boli vysadené veľmi blízko a poškodzujú 

fasádu domu.  

Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom stromov.  

 

2. žiadosť p. Patrika Liptaia, Slnečná 1, Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu na 

výrub 1 ks Borovice, ktorá rastie na pozemku parc.č. 2949 k.ú. Nové Mesto nad 

Váhom, v zelenom páse medzi chodníkom a komunikáciou, pred rodinným domom na 

Slnečnej ulici 1   

dôvody výrubu: kmeň rastie šikmo, hrozí vyvrátenie stromu a ohrozenie bezpečnosti, 

zasahovanie do vzdušného elektrického vedenia.  

Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom stromu.  

 

3. žiadosť obyvateľov bytového domu kpt. Nálepku 851/4,5 Nové Mesto nad Váhom  

v zastúpení domovým dôverníkom p. Petrom Bórikom o vydanie súhlasu na výrub 1 

ks smrekovca, ktorý rastie na pozemku parc.č. 4623/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, 

pri predmetnom bytovom dome  

dôvody výrubu: tienenie, obava po vyvrátenie a poškodenie obnoveného bytového domu. 

Stromy (3 ks) boli v minulosti svojvoľne vysadené, požadovaný je výrub len jedného, ktorý 

sa nachádza najbližšie k bytovému domu.  Znečisťovanie prostredia padajúcim ihličím.  

Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom stromu.  

 

4. žiadosť obyvateľov bytového domu Jasná 373/5 v zastúpení domovou dôverníčkou 

Barborou Klinčúchovou o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrekov, ktoré rastú na 

pozemku parc.č. 3755 k.ú. Nové Mesto nad Váhom pred predmetným bytovým 

domom  

dôvody výrubu: tienenie, rast v blízkosti bytového domu, poškodzovanie bytového domu, 

obava o vyvrátenie. Plánovaná obnova bytového domu, prekážka pri stavaní lešenia.  

Komisia po prerokovaní odporučila súhlasiť s výrubom stromov.  
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K bodu č. 5:  

 Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala členov komisie o doručenom proteste 

prokurátora č. 15/18/3304-2 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad 

Váhom č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom, konkrétne proti ustanoveniu článok 2, 

článok 4 ods. 1, článok 5 ods. 1,3,5,6,7 a článok 6.  

 Ustanovenia VZN napadnuté prokurátorom sú ustanovenia prevzaté prepisom alebo 

modifikáciou zákonných ustanovení, čím bola vytvorená duplicitná právna úprava. Mesto 

Nové Mesto nad Váhom nemá zákonné zmocnenie  na preberanie zákonných ustanovení do 

VZN.         

 Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam  Mesto Nové Mesto nad Váhom 

pripravilo návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto 

nad Váhom. V novom VZN boli vypustené ustanovenia, ktoré boli napadnuté protestom 

prokurátora. Výška poplatku za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

zostala nezmenená.  

 Návrh predkladaného VZN bol prerokovaný v mestskej rade dňa 11.04.2018, MsR 

odporučila návrh nového VZN schváliť.  

Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie a odporučila schváliť  nové VZN            

č. 2/2018  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 

území mesta Nové Mesto nad Váhom.  

 

K bodu č. 6:  

 Tajomníčka komisie Ing. Paučinová informovala členov komisie, že na základe výzvy 

MŽP SR OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, 

mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov mesto predloží žiadosť o Nenávratný finančný 

príspevok pre projekt „Podpora triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného 

BRO v Novom Meste nad Váhom“. Realizáciou tohto projektu sa sleduje nákup hnuteľných 

vecí na podporu triedeného zberu BRO a nákup zariadení na mechanickú úpravu vytriedeného 

BRO. Konkrétnym cieľom je nakúpiť z prostriedkov projektu nasledovné zariadenia pre 

Technické služby mesta (TSM):  

1. zberové vozidlo na zvoz BRO  

2. drvič konárov s vlastným motorom  

3. zberné nádoby na BRO (300 ks)  

4. prídavné zariadenie na traktor – čelný nakladač s príslušenstvom  

 

 Žiadosť o NFP bude predložená na MŽP SR ako riadiaci orgán operačného programu 

Kvalita životného prostredia.  

  

Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. 

 

K bodu č.7:  

p. Giertl a RNDr. Gregušová  

 otázky ohľadne orezania stromov, ktoré uskutočňovali TSM, konkrétne čerešňa na 

Malinovského ulici a javor na Športovej ulici  

 bližšie informácie o orezaní poskytla Ing. Kraváriková (vedúca strediska verejnej 

zelene TSM), nakoľko orezávania robili TSM,  
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 RNDr. Gregušová povedala, že o zmladzovacom reze na Športovej ulici nevedeli 

obyvatelia a nebol súhlas nadpolovičnej väčšiny. Členovia komisie sa dohodli, že 

v prípade väčších zmladzovacích rezov TSM vyžiadajú stanovisko dotknutých 

obyvateľov, ktoré bude uvedené v zápisnici z domovej schôdze alebo v písomnom 

hlasovaní bytového domu, aby sa predchádzalo takýmto situáciám. Uvedené je možné 

aplikovať len pri väčších rezoch a väčších zásahoch na stromoch. Bežné orezania budú 

uskutočnené podľa rozhodnutia TSM.  

 

 

RNDr. Lobík  

 otázka ohľadne aktuálnej situácie na Zelenej vode,  

 základné informácie podal Ing. Blaško (vedúci OVRMD). Povedal, že budú 

uskutočnené rokovania medzi mestom a novým investorom ohľadne vybudovania 

rekreačného areálu na Zelenej vode, zatiaľ však nie sú známe žiadne konkrétne 

informácie.  Táto problematika bude prerokovávaná v Mestskom zastupiteľstve, ktoré 

bude v danej veci rozhodovať.  

 

Ing. Blaško  

 informoval členov komisie o nepeňažnom vklade majetku mesta Nové Mesto nad 

Váhom, ako akcionára na zvýšenie základného imania spoločnosti Trenčianske 

vodárne a kanalizácie Trenčín a.s. – t.z. že vodovodná, kanalizačná sieť a čistička 

v časti Zelená voda budú vložené do infraštruktúry spoločnosti TVK a.s. Trenčín.  

Uvedeným krokom TVK a.s. prevezmú zodpovednosť za plynulé zásobovanie 

obyvateľov časti Zelená voda pitnou vodou a starostlivosť o vodné zdroje. Zároveň 

TVK a.s. zabezpečia postupnú rekonštrukciu a obnovu existujúcich sietí vzhľadom na 

životnosť potrubí.  Na území Mesta Nové Mesto nad Váhom bude jeden 

prevádzkovateľ vodovodov a kanalizácií.  

 

 informoval o plánovaných rekonštrukciách kanalizačných sietí na území mesta Nové 

Mesto nad Váhom v roku 2018 – ulica D. Štubňu, Hurbanova ulica a ulica J. Kréna. 

V tejto súvislosti p. Giertl uviedol, že niektoré kanalizačné siete (napr. vo 

vnútroblokoch) nie sú dodnes vložené do infraštruktúry TVK a.s., nakoľko došlo pri 

prevode k chybám a na niektoré siete sa zabudlo.  

 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť.  

  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 11.05.2018 

Zapísala: Ing. Zuzana Paučinová – tajomníčka komisie  

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Paučinová       RNDr. Eva Gregušová  

    tajomníčka komisie        predsedníčka komisie  

 

 

 

 



 5 

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  


