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Zápisnica zo zasadnutia komisie ochrany ŽP pri MsZ v Šamoríne

 zo dňa 19.06.2019

     Prítomní: Mgr. Domsitz Márton, Kovács Roland, Czafik Ladislav, Mezzey László, Simon 
Péter, Kocsis Arnold, Veres Gábor.

     Zasadnutie otvoril predseda komisie p. Mgr. Domsitz.  Nakoľko zástupca primátora si prial byť 
prítomný pri prerokovaní problematiky - zámeru spoločnosti Vasi s.r.o. o zriadenie odpadového 
dvora táto otázka bola prerokovaná ako prvá. 

Zámer spoločnosti Vasi s.r.o. – vybudovanie odpadového dvora na pozemku KN-C 243/2 
a 245/1 v k.ú. Mliečno. 

Plánovaná činnosť nie je v súlade s platným územným plánom. Mesto vo svojom vyjadrení 
vydal odmietavé stanovisko, ale OU v Dunajskej Strede napriek tomu povoľuje výstavbu 
tohto zariadenia. Mesto sa obrátilo na Ministerstvo životného prostredia so žiadosťou na 
prehodnotenie tohto zámeru. 

KOŽP nepodporuje tento zámer a vyzýva mestský úrad aj pána primátora aby vynaložili 
všetky sily na pozastavenie celého procesu.   

Ďalej sa pokračovalo podľa zaslaného programu: 

Žiadosti vlastníkov bytov o finančnú dotáciu.
Návrh poradenskej spoločnosti MIM s..r.o.  – čipovanie odpadových nádob.
Zámer – vytvorenie parkovacích miest pre občanov zdravotne ťažko postihnutých na Rybárskej 
ulici
Riešenie problematiky parkovania pri základnej škole v Mliečne

Zámer spoločnosti ZOKY a.s. – apartmánové domy „Caprio“ na Rybárskej ulici

Rôzne

    Bod č. 1. – Žiadosti vlastníkov bytov o finančnú dotáciu – Dunajská 25, Dunajská 27, 
Dunajská 31, Cintorínska 24, Mestský majer 21, Mliečňanská 14-16-18
Materiál predložili vlastníci bytov predmetných obytných domov. Finančný príspevok by využívali na 
nákup sadovníckeho materiálu a náradia. 

KOŽP prerokovalo 6 žiadostí, vo všetkých prípadoch vyhovela predloženým žiadostiam do výšky 100€ / 
vchod.
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Doporučenie č. 3/2019 – KOZP na svojom zasadnutí prerokovala 6 žiadostí a odporúča vyhovieť 
žiadateľom nasledovne: 
Dunajská 25 – 100€
Dunajská 27 – 100€
Dunajská 31 – 100€
Cintorínska 24 – 100€
Mestský majer 21 – 100€
Mliečňanská 14-16-18 – 300€

     Bod č. 2. – Návrh poradenskej spoločnosti MIM s..r.o.  – čipovanie odpadových nádob

Spoločnosť (zatiaľ jediná na  slovenskom trhu) ponúka možnosť čipovania odpadových nádob, čo umožní  
kontrolu pri ich manipulácií zberovou spoločnosťou, možnosť kontrolovania či užívateľ nádoby má 
uhradený poplatok atď.. Aplikácia má aj finančný výnos, predbežné výpočty spoločnosti poukazovali na to, 
že pri týchto množstvách komunálneho odpadu mesto by mohlo ušetriť na nákladoch cca. 41 000 € ročne, 
pričom vstupné a prevádzkové náklady neprekročia 50 000 € na 5 rokov. 

Program v súčasnosti využíva mesto Senec. 

KOŽP v prípade takýchto pozitívach podporuje túto ponuku a odporúča mestskému úradu pokračovať 
v rokovaniach so spoločnosťou, príp. na najbližšie zasadnutie komisie pozvať aj spoločnosť s 
vypracovaným materiálom na prezentáciu. 

Pán Kovács žiadal preposlať členom komisie existujúci materiál

     Bod č. 3. - Zámer – vytvorenie parkovacích miest pre občanov zdravotne ťažko 
postihnutých na Rybárskej ulici
Nakoľko v danej lokalite nie je dostatočný počet parkovacích miest pre občanov zťp, je potrebné 
zvýšiť ich počet podľa priloženého situačného plánu.

KOŽP podporuje tento zámer. bez pripomienok, nakoľko plánované rozšírenie týchto parkovísk 
nezasahuje do verejnej zelene.

     Bod č. 4. – Riešenie problematiky parkovania pri základnej škole v Mliečne
Pri základnej škole nie je dostatok parkovacích miest, preto by bolo vhodné zvýšiť ich počet pred školou. 
KOŽP podporuje tento zámer v prípade ak to nezasahuje do mestskej zelene a nedôjde k výrubu 
drevín na predmetnom pozemku.

Podľa priloženého situačného plánu pri rozšírení parkovacích kapacít pred základnou školou nie je 
potrebné odstrániť žiadne dreviny. 
 
     Bod č. 5. – Zámer spoločnosti ZOKY a.s. – apartmánové domy „Caprio“ na Rybárskej 
ulici
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V riešenom území – pri zbernom dvore mesta - bude vytvorených dokopy 43 stavebných 
pozemkov s technickou infraštruktúrou. Areál bude kompletne oplotený a prístupný vstupnou 
bránou z Rybárskej ulice.

Komisia nevyjadrila žiadne stanovisko k predmetnej veci. Členovia komisie len dodali toľko, aby 
pri ďalšom posúdení zámeru pripomienky mesta boli investorom akceptované v plnom rozsahu.

Pán Kovács vyjadril osobne nesúhlas s prípadným výrubom stromov

     Bod č. 6. – Rôzne

Poslanecký návrh  - žiadosť poslanca Méryho na vysadenia drevín druhu vŕba biela v ulici 
Vŕbová. 

Komisia nevyjadrila žiadne stanovisko k predmetnej veci. Na oboch stranách Vŕbovej ulici 
sú inžinierske siete – horné el. vedenie a telefónne káble – čo neumožní výsadbu vysokých 
drevín, resp. treba dodržať ochranné vzdialenosti. Člen komisie, pán poslanec Kovács 
v tomto prípade vidí aj konflikt záujmov, nakoľko pán poslanec Méry býva v predmetnej 
ulici, a ak chce vysadiť dreviny, tak by to mal spraviť z vlastnej iniciatívy a na vlastné 
náklady. Uviedol tiež, že odsúhlasením žiadosti by mesto porušilo princíp rovnosti šancí a 
vytvorilo by precedens k výsadbe stromov podľa podobných žiadostí na celom území 
mesta.
Opakovaný návrh poslanca Kovácsa, aby boli predložené pred KOŽP aj projekty iných 
oddelení mestského úradu na prerokovanie. Na predchádzajúcom zasadbutí komisie 
predseda komisie pán Domsitz ústne tlmočil súhlas vedenia mesta s týmto návrhom, preto 
žiada, aby vedenie mesta vydalo tento súhlas aj písomne.

Otázka poslanca Kovácsa: čo sa stane s nespotrebovanými potravinami po mestských 
podujatiach, či by nebolo možné tieto potraviny odovzdávať občanom v núdzi? Na túto 
otázku odpovedal člen komisie pán Mezey: žiaľ slovenská legislatíva to neumožní, 
zostávajúce jedlá sú definované už ako kuchynský a reštauračný odpad, ktoré treba 
odovzdať certifikovaným spoločnostiam na ďalšie zhodnotenie podľa platnej legislatívy.

Otázka poslanca Kovácsa: aké plány má mesto s pozemkami pod bývalým basketbalovým 
ihriskom na Rybárskej ulici?. Dostal totiž informácie, že sa tam plánuje vybudovať 
parkovisko. Podľa informácií ostatných členov komisie sa tam parkovisko nechystá.   

Členovia komisie chceli informácie o petícii, ktorú podali obyvatelia Dunajskej ulici ešte 
v minulom roku z dôvodu rušenia nočného pokoja na distribučnom stredisku spoločnosti 
Czvedler na Kláštornej č.4..

Predmetná petícia bola doručená na MsÚ v Šamoríne dňa 17.2012018. Ústne pojednávanie 
sa konalo dňa 6.11.2018, kde boli prijaté opatrenia v záujme obyvateľov mesta. Mesto 
uložilo povinnosť spoločnosti Czvedler vykonať ďalšie opatrenia na zamedzenie hluku na 
distribučnom stredisku, ktoré zabránia šíreniu nadmerného hluku: napr. vymeniť zámkovú 
dlažbu za asfalt, otočiť dopravu do dvora. 
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Návrh poslanca Kovácsa, aby členovia komisie ochrany životného prostredia využívali 
online zideľanie dokumentov a podkladov. v reálnom čase Ako príklad uviedol Google 
Docs.

Pán kovács žiadal preposlať členom komisie dokument “pasportizácia verejnej zelene” z 
roku cca 2005 podľa ktorého na území mesta je vyše 16.000 stromov.

Nakoľko neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predseda poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie ukončil.

Mgr. Márton Domsitz, predseda

Zapísal: Ing. Kocsis


