Zápisnica
zo zasadnutia Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 27.3.2015 na adrese ul. Komárňanská 62.

V HURBANOVE DŇA 27.3.2015

Podľa prezenčnej listiny - PRÍTOMNÝ:

predseda Ondrusek Peter
člen RNDr. Hamranová Mária
člen Mgr. Kecskés Miklós
člen Tóthová Silvia
člen Németh Kornel

Program zasadnutia:
o Otvorenie zasadnutia
o Zásady a priority činnosti Komisie životného prostredia Mestského zastupiteľstva
Hurbanove.
o Zrušenie zmluvy o spolupráci v oblasti veternej energie.
o Záchrana pagaštanov konských.
o Pomoc obyvateľom -poskytnutie kontajnerov na jarné upratovanie.
o Diskusia
o 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 prvom zasadnutí vo volebnom
období 2014-2018.Predstavil členov ,odsúhlasených Mestským Zastupiteľstvom a dôvod ich
zaradenia do komisie životného prostredia.
Komisia schválila program zasadnutia:

Za:
Zdržal sa:
Proti:

5
0
0

K bodu č. 2
Komisia prerokovala Zásady a priority činnosti komisie životného prostredia, ochrany
prírody, prírodných hodnôt v a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove je:
1, Zaoberať sa aktuálnou problematikou v oblasti životného prostredia v meste, dávať
vyjadrenia a predkladať návrhy na riešenie danej problematiky.
2, Vyjadrovať sa k investičným zámerom na území mesta Hurbanovo.
3, Vyjadrovať sa k zmene územného plánu mesta Hurbanovo.
4, Vyjadrovať sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sa dotýkajú
zložiek životného prostredia.

5, Podieľať sa na kontrole využitia finančných prostriedkov, v súlade so schválenými
dotáciami v danom kalendárnom roku.
6, Zaoberať sa podnetmi a návrhmi občanov mesta v oblasti životného prostredia a prijímať
resp. navrhovať spôsob ich riešenia.
7, Zisťovať stav životného prostredia v jednotlivých lokalitách mesta a dávať návrh na
odstránenie prípadných zistených nedostatkov.
8, Zisťovať stav drevín na území mesta, navrhovať výsadbu, revitalizáciu resp. výmenu
zdravotne poškodených drevín a výmenu nevhodných drevín, ktoré nepriaznivo vplývajú na
zdravie obyvateľov mesta a ktoré narúšajú statiku stavieb, inžinierske siete, komunikácie a
pod.
9, Sledovať udeľovanie povolení na výrub drevín a revitalizáciu povinnej náhradnej výsadby
v meste.
10, Kontrolovať účelovosť vynakladaných prostriedkov mesta na
prostredia a prírodných hodnôt.

ochranu životného

11, Podporovať zapojenie mesta Hurbanovo do aktivít v oblasti životného prostredia s
ekologickými a environmentálnymi združeniami.
12, Zaoberať sa environmentálnymi projektmi na území mesta, spôsobom ich implementácie
a zaradenia do rozpočtu mesta.
13, Spolupracovať s odbornými útvarmi štátnej správy v oblasti životného prostredia.
14, Dávať odporúčania a predkladať alternatívne návrhy na riešenie ochrany životného
prostredia pre Mestské zastupiteľstvo a Mestskému úradu.
15,.Plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z legislatívnych úprav mesta Hurbanovo v zmysle
platných právnych predpisov.

Komisia schválila uvedené Zásady a priority činnosti Komisie životného prostredia, ochrany
prírody, prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove o čom prebehlo
hlasovanie:
Za :
5 členov, ktoré zároveň týmto dňom t. j. 27.3.2015 nadobúda účinnosť.
Zdržal sa:
0
Proti:
0

K bodu č.3
Komisia prerokovala materiál o zrušení zmluvy o výstavbe sústavy veterných elektrární. Na
základe odborných dokumentov a stanovísk Komisia životného prostredia, ochrany prírody,
prírodných hodnôt a zdrojov doporučuje zrušiť uznesenie č.407/2013 -MZ zo dňa 25.4.2013 a
doporučuje primátorke mesta Mgr. Ildikó Basternákovej, aby vypovedala zmluvu o spolupráci v
oblasti veternej energie so spoločnosťou Pavkon s.r.o.

Hlasovanie členov:
Za:
Zdržal sa:
Proti:

5
0
0

K bodu č.4
Komisia prerokovala a dala návrh na ošetrenie stromov Pagaštanu konského, ktorý hodnota
sa odhaduje niekoľko tisíc Eur. Podľa odborníka danej oblasti Ing. Gabriela Kuczmana, PhDr.
stromy na Komárňanskej ulici majú 60 rokov. Na ich záchranu je potrebné ich chemicky ošetriť.
Keď stromy nie sú ošetrené a napadne ich Ploskáčik pagaštanový.
PLOSKÁČIK je drobný motýlik zlatožltej farby ktorý dosahuje dĺžku 3-4 mm ,ktorý bol
prvý krát zistený v roku 1984 v Macedónsku. U nás sa od roku 1994 rýchlo šíri. Húsenica
ploskáčika má hnedú hlavu ,bledohnedé ploché telo.
ŠKODLIVOSŤ- v listoch napadnutých stromov spôsobuje Ploskáčik pagaštanový veľké
ploché míny, dôsledkom čoho listy hnednú a opadávajú už v júli a auguste. Stromy, ktoré predčasne
stratili listy, niekedy koncom leta zakvitnú a v zimnom období namŕzajú. Existuje riziko, že po
viacročnom opakovanom napadnutí môže dôjsť odumretiu starších stromov.
SPÓSOB OCHRANY- chemickou ochranou insekticídnymi prípravkami. Na potlačenie
výskytu všetkých vývinových štádií sú určené insekticídy v kombinácii kontaktným systémovým
účinkom.
Na zaplnenie dutín ,dier ,aby sa zamedzilo zatekaniu vody do kmeňov stromov.
NÁVRH ,ktorý predkladá komisia životného prostredia spočíva:
− Vytvoriť v rozpočte mesta samostatnú položku pre životné prostredie, aby sa dalo
transparentne oddeliť od ostatných činností.
− Hlavne zdroje odsúhlasené mestským zastupiteľstvom ,by sa akútne použili na
záchranu vzácnych stromov ,čo je pýcha Hurbanova. Časť odsúhlasených
financií , by sa použili na postrek pagaštana a zaplnenie, ošetrenie dier, dutín,
aby tam nezatekala voda.
Hlasovanie členov:
Za:
Zdržal sa:
Proti:

5
0
0

K bodu č.5
Komisia životného prostredia navrhuje rozmiestnenie kontajnerov na bioodpad v meste
Hurbanovo. Kontajnery by sa rozdelili do viacerých častí mesta, kde by ostali cca. 1 týždeň,
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:
Zdržal sa:
Proti:

5
0
0

K bodu č.6
-

V diskusii odznela pripomienka, aby smetné koše (kontajnery) rozmiestnené pri
obytných domoch na sídliskách sa vyčistili a dezinfikovali kvôli hygienickým a
estetickým dôvodom.

-

Komisia navrhla v rámci Dňa Zeme na 11.4.2015 t. j. v sobotu o 9,00 - 14,00 likvidáciu
nelegálnych čiernych skládok pri železničnej stanici. Zraz pri autoservise Hviezda.
Informácia sa poskytne všetkým poslancom a mestskému úradu elektronicky a
obyvateľom cez mestský rozhlas.
Po vyzbieraní smetí navrhujeme osadiť tabulu Zákaz vynášania smetí / Szemetet lerakni tilos
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 dňa: 27.3.2014

