
                                                                      
 
                                                           Zápisnica            
     zo zasadnutia Komisia životného prostredia,ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,konaného dňa  16.9.2015  na adrese ul. Komárňanská 62 
                                                                                            V HURBANOVE  DŇA 16.9.2015 
 
 
 Podľa prezenčnej listiny -PRÍTOMNÍ  predseda      Ondrusek Peter  
                                                                 člen RNDr.  Hamranová Mária 
                                                                 člen Mgr.     Kecskés Miklós 
                                                                 člen             Tóthová Silvia 
                                                                 člen             Németh  Kornel 
                                                     
                          
 
        Program zasadnutia: 
   
             1. Otvorenie zasadnutia 
             2. Sťažnosť obyvateľov  Výskumníckej ul. Na verejnú zeleň 

3. Prerokovanie pripomienky p. posl. Hamranovej na Mestskom zasadnutí zo dňa 3.9.2015 
4. Predaj mestského pozemku pri Starom Orechu 
5. Pomoc obyvateľom -poskytnutie kontajnerov na jesenné upratovanie.  
6. Diskusia 
7. Záver 

 
 
 
 
 
  K bodu č.1 
 
     Ondrusek Peter ,predseda komisie životného prostredia,ochrany prírody,prírodných hodnôt a 
zdrojov (ďalej len komisia) v úvode privítal členov komisie na druhom zasadnutí .  Oboznámil ich s 
bodmi programu 
 
 
 
Komisia schválila program zasadnutia:                   5 
                                               Zdržal sa:                   0 
                                                      Proti:                   0 
 
 K bodu č.2 
 
Po prerokovaní sťažnosti p. Štefana  Kutruca  a ďalších ôsmych obyvateľov ul. 
Výskumníckej,komisia vyjadruje nasledovné stanovisko: 
 
 V sťažnosti sa píše, 
 po prvé: Tieto stromy sú 20 ročné a majú výšku 10m ,ktoré nám znečisťujú 
záhrady,dvory,upchávajú odtokové rúry a tým nám voda tečie na steny domov,ktorá spôsobuje 
plesnivenie stien v izbách. 
 



      __ Z tejto vety nie je jasné čo spôsobuje upchávanie odtokovej rúry,predpokladá sa,že 
upchávanie spôsobujú plody,krídlaté dvojnažky, ktoré padajú zo stromu v priebehu septembra. 
       Komisia navrhuje nasledovné riešenie:nainštalovanie rošty na dažďové vpuste,aby sa zabránilo 
vniknutiu lístia a nažiek do kanalizácie a pravidelné čistenie/zber opadanej zelenej hmoty 
sociálnymi pracovníkmi. 
 
Po druhé:Po odkvitnutí týchto stromov plody lietajú po celom našom majetku a keď sa zapichujú do 
pôdy,trávnika,kvetináčov vyrastajú z nich malé stromy. 
 
    __ V sťažnosti opísaní jav je prírodný úkaz odborne nazývaný anemochória,čiže rozširovanie 
rastlín vetrom,alebo šírenie semien pomocou vetra. Tvrdiť,že tieto plody znečisťujú majetok a 
záhrady je dosť prehnané,keďže sa jedná o malé kúsky plodov,ktoré sa biologicky rozložia a 
nespôsobujú žiadne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí,zvierat atď. 
K sťažnosti priložené fotografie jasne ukazujú,že záhrada,resp..trávnik sťažovateľov sa pravidelne 
kosí. Pri pravidelnom kosení,tieto tzv. malé stromy nemajú šancu na prežitie ,netreba sa teda obávať 
,že v záhrade vyrastie ďalší vinník. 
 
Po tretie:nežiadame o výrub stromov,ale žiadame mesto,aby jednorázovo silne orezali vrchole 
stromov a potom pravidelne opilovali výhonky,ako sa to robilo predošlé roky. 
 
    __   Rod javorov je známy pomerne zlou schopnosťou zaceľovať rany po reze-pomalé 
zavaľovanie rezných rán. Rez javory znášajú zle,tvarovanie a najmä rez na hlavu,ktorý sa u nás 
často vykonáva,živé konáre iba do priemeru 60mm.Komisia odmieta silné orezávanie stromov a 
navrhuje riešenie sťažnosti vyššie uvedenými zásahmi. 
 
       - komisia nedoporučuje veľký zásah orezaním koruny stromov. Zákon 543/2002 Z. z.                
o ochrane prírody a krajiny  § 47 odsek č.1 (zakazuje sa ničiť a poškodzovať dreviny) 
 
 
  K bodu č.3 
 Komisia si vypočula vysvetlenie a pripomienky ktoré odzneli  na poslednom mestskom zasadnutí 
zo dňa 3.9.2015 p. poslankyne Hamranovej. 
 V žiadnom prípade nejde o vyrezanie stromov,ale len o orezávanie suchých konárov,ktoré ohrozujú 
okoloidúcich. Podľa nového zákona orezávanie suchých konárov sa vykonáva vo vegetačnom 
období.    
V priestoroch základnej školy na Konkolyho námestí treba pozrieť zdravotný stav siedmich kusov 
morúš (jednu už vietor vyvrátil) odborníkom a vypracovať dentrologický posudok. Vyvrátenému 
stromu odstrániť vyčnievajúci peň s koreňmi (kvôli bezpečnosti detí) a namiesto vysadiť nový 
strom. 
 
   Komisia brala na vedomie.   
 
Hlasovanie členov Za:            5 
                               Zdržal sa: 0 
                               Proti:        0 
 
  K bodu č.4 
Predseda komisie podal návrh,aby  na niektoré nepoužívané časti mestských pozemkov zalesňovali 
agátmi a po rokoch by sa obyvateľom mesta predávali ako drevo na kúrenie za prijateľnú cenu. A 
následne sa vyjadril kriticky k rozhodnutiu poslancov,ktoré umožnilo agátové lesíky na mestských 
pozemkoch dať do prenájmu. 
Komisia sa zhodla ,že pozemky by mali zostať majetkom mesta a keď sa rozhodne o predaji tak 



transparentne-verejná súťaž. 
 
 
Hlasovanie členov Za:             5 
                               Zdržal sa:  0 
                               Proti:         0 
 
 K bodu č.5 
 
 Komisia životného prostredia navrhuje rozmiestnenie kontajnerov na jesenné upratovanie 
bioodpadu v meste Hurbanovo. Kontajnery by sa rozdelili do viacerých častí mesta,kde by  ostali 
cca.  1týždeň, hlavne  z dôvodu pomoci starším ľuďom, ktorí  nemajú  možnosť odvozu bioodpadu 
do kompostárne . O rozmiestnení , by mesto obyvateľov informovalo v mestskom rozhlase a  v 
mestskej televízii . 
Návrh rozmiestnenia:Podzáhradná ulica, Rybárska ulica, sídliská a všetky mestské časti. 
 
 
 
 
Hlasovanie členov Za:             5 
                               Zdržal sa:  0 
                               Proti:         0 
 
 
 
 K bodu č.6 
Pani poslankyňa Hamranová informovala o vynovení informačnej tabule v lokalite Abov a Detvice 
na náučnom turistickom chodníku z dôvodu zničenia vandalmi. 
 
  
Komisia berie na vedomie. 
 
K bodu č.7 
                    Predseda komisie životného prostredia na záver prvého rokovania poďakoval 
prítomným členom za účasť. 
   
  
 
          
                                                                                                 ONDRUSEK PETER 
                                                                                           
                                                                                     Predseda komisie životného prostredia 
                                                                                         ochrany prírody,prírodných hodnôt a 
                                                                                                           zdrojov 
 
                                                                                    
 
    
 
 
      Zapísal: Ondrusek Peter  
 v Hurbanove 16.9.2015 


