Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia, ochrany prírody,
prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného
dňa 02.04.2019

Podľa prezenčnej listiny
PRÍTOMNÍ:
predseda : František Schvarcz
člen :
Ing. Peter Nagy
Ladislav Fekete
Peter Kardhordó
Karol Vas
Program zasadnutia:
1. Privítanie
2. Predstavenie členov komisie
3. Oboznámenie sa s materiálmi, otázky z oblasti životného prostredia
4. Diskusia, rôzne
5. Záver

K bodu č. 1 a 2.
Predseda komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a
zdrojov František Schvarcz zahájil rokovania komisie, kde na úvod predstavil
členov komisie, odsúhlasených Mestským zastupiteľstvom dňa 7.2.2019 a privítal ich
na prvom zasadnutí vo volebnom období 2018-2022, a oboznámil ich s programom
dnešného rokovania. Určil si zapisovateľa komisie – Ing. Peter Nagy. Taktiež privítal
hostí zástupkyňu primátora mesta p. RnDr. Máriu Hamranovú a referenta životného
prostredia p. Ing. Gabriela Krivaneka.
K bodu č. 3
-Komisia prerokovala sťažnosť od p. Ing. L.Gubana zo dňa 18.02.2019.
V sťažnosti sa uvádza: Žiadosť o vypratanie smetí, odpadkov na ul. Malej č. 6,
pozemok so starším neobývaným rodinným domom, kde sa v záhrade nachádza
smetisko, dôsledku ktorých sa na ulici premnožili potkany.
Komisia spolupráci a na náklady mesta vypratala pozemok, odkiaľ odniesla 2,83 t.
odpadu.
Komisia odporúča: Oplotiť mestský pozemok, ktorý sa nachádza vedľa problémovej
oblasti aby sa zabránilo opätovnému vytvorenie smetiska.

-Komisia prerokovala sťažnosť p. Štefana Kutruca a ďalších piatich
obyvateľov na ul. Výskumníckej zo dňa 19.03.2019.
V sťažnosti sa uvádza: Na ul. Výskumníckej sa nachádzajú stromy staré 23 rokov,
ktoré sú husto vysadené na okraji cesty, a ktorých plody po odkvitnutí dôsledku
dlhých konárov znečisťujú predzáhradky rodinných domov. Obyvatelia žiadajú o
úpravu stromov.
Komisia navrhuje nasledovné riešenie: nakoľko sa sťažnosť ťahá už neuveriteľných
deväť rokov a ani na zasadnutí predchádzajúcej komisie zo dňa 16.09.2015 nedošlo k
pozitívnej zmene, preto navrhuje vypracovať opätovný prieskum trhu arboristov o
aktuálnej cenovej ponuke na odborné ošetrenie stromov, podľa ktorého sa bude
postupovať ďalej.
K bodu č.4
Komisia životného prostredia dáva na vedomie obyvateľom, že spolupráci s
mestom odstránila za predchádzajúce tri mesiace nasledovné čierne skládky:
-január 2019, kaplnka 0,41 t
-február 2019, ul. Sesílešská 0,9 t
úsek medzi Bohatou a Novou Trstenou + ďalej 1,21 t
-marec 2019, ul. Sesílešská - ul.Výskumnícka 16,37 t
ul. Železničná (Wolnerova kúria) 0,38 t
ul. Malá 2,83 t
Spolu bolo vyzbieraných 22,1 tony, pričom uloženie odpadu stojí cca 700,-€ +
doprava + pracovná sila.
Komisia z dôsledku zamedzenia ich opätovného vytvárania navrhuje zakúpenie a
rozmiestnenie fotopascí. Taktiež odporúča aby sa miesta čiernych skládok naďalej
monitorovali s Mestskou políciou, alebo dobrovoľníkmi určených mestom, ktorý by
aspoň raz do mesiaca podali informáciu.
Komisia životného prostredia taktiež dáva na vedomie, že sa pracuje aj na
prečistení okolia ako aj koryta potoku Ibolyás, kde od ul. Športovej smerom a
Rybársku je už vykosená trstina a taktiež vyrezané kríky. Trasa od Rybárskej smerom
na Nový Diel je v štádiu rozpracovania.
K bodu č.5
Predseda komisie životného prostredia na záver prvého rokovania poďakoval
prítomným členom a hosťom za účasť.

-----------------------------Ing. Peter Nagy
Zapisovateľ

----------------------------------František Schvarcz
Predseda komisie životného prostredia,
ochrany prírody, prírodných hodnôt a
zdrojov

