
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 
dňa 06.06.2019 

Podľa prezenčnej listiny  
PRÍTOMNÍ:      predseda :  František Schvarcz 
                              člen :        Ing. Peter Nagy 

                           Ladislav Fekete 
                  Peter Kardhordó 

                 

Program zasadnutia: 

1. Privítanie 
2. Oboznámenie sa s materiálmi, otázky z oblasti životného prostredia
3. Diskusia, rôzne 
4. Záver

K bodu č. 1 
Predseda komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a 

zdrojov  František Schvarcz zahájil druhé rokovanie komisie, kde  na úvod privítal 
členov komisie, a oboznámil ich s programom dnešného rokovania. Taktiež privítal 
hostí primátora mesta p. Mgr. Petra Závodského a referenta životného prostredia p. 
Ing. Gabriela Krivaneka.

K bodu č. 2 
Komisia sa venovala opäť sťažnosti p. Štefana Kutruca a ďalších piatich 

obyvateľov na ul. Výskumníckej zo dňa 19.03.2019. (vidˇ. Záp. zo dňa 02.04.2019)
Členovia komisie boli oboznámení o priebehu ústneho pojednávania spojeného s 
miestnou obhliadkou uskutočneného 26.04.2019 vo veci redukčného rezu vrcholov 
stromov pozdĺž ulice Výskumnícka. 
Na vykonanie redukčného rezu referent životného prostredia oslovil arboristu Mareka 
Áča, ktorý vypracoval cenovú ponuku 2880 €, ktorá obsahovala: Ošetrenie 26 ks 
kusov drevín javor cukrový zdravotným rezom, redukčným rezom ( v rozsahu 15-
25% úbytku listovej plochy koruny) s cieľom zníženia výšky stromov (cca 2-4 m) a 
skráteným bočných konárov do dĺžky v maximálnej možnej prípustnej miere. Taktiež 
uviedol, že cenová ponuka neobsahuje zapožičanie výškovej plošiny.               

Komisia do budúcna súhlasila s vykonaním náhradnej výsadby menej 
náročných drevín na údržbu, ktorá by časom nahradila javorovú alej. Náhradná 



výsadba sa uskutoční na jeseň roka 2019.                                                           
Komisia navrhuje aby bola vypracovaná cenová ponuka za zapožičanie 

výškovej plošiny a prehodnotenie-prerokovanie cenovej ponuky s arboristom.

K bodu č. 3
Komisia životného prostredia ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov 
prerokovala zmluvu o zabezpečení systému financovania triedeného zberu v meste. 
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvnej spoločnosti vykonávať triedený zber 
odpadov z obalov a neobalových výrobkov v meste, za predpokladu, že splnia všetky 
povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch.
Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť (OZV - Organizácia zodpovednosti 
výrobcov) bude okrem iného, v zmysle ustanovenia § 28 Zákona o odpadoch povinná 
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného 
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej pôsobenia, ako aj 
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho 
odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z mesta, v ktorej zodpovedá za 
vyhradený prúd odpadu.

Komisia navrhuje: aby zodpovedná osoba za tieto služby, ktorá patrí pod 
mesto, poskytla všetky podklady súvisiace s touto činnosťou za rok 2018 na ďalšie 
preskúmanie. To znamená zaslať kópie elektronických výkazov o zhodnotení 
odpadov (tzv. materiálový tok) o zhodnotených množstvách odpadov podľa 
katalógových čísel.                                                                                                    

Ďalej komisia navrhuje stretnutie so zmluvnou spoločnosťou za prítomnosti 
primátora mesta Hurbanovo a zodpovednej osoby za tieto služby, kde by sa prebrali 
všetky body týkajúce sa zmluvy a spolupráce organizácie s mestom . Výsledkom 
stretnutia je zefektívnenie nastaveného triedeného zberu v obci, ktorým sa zároveň 
znížia náklady na zber odpadov pre občanov

K bodu č. 4  
Predseda komisie životného prostredia na záver druhého rokovania poďakoval 

prítomným členom a hosťom za účasť.  

    ------------------------------                                    -----------------------------------
Ing. Peter Nagy                              František Schvarcz
    Zapisovateľ                               Predseda komisie životného prostredia, 

                  ochrany prírody, prírodných hodnôt a 
                                                                                                zdrojov   

                                                                                       


