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Zápisnica zo zasadnutia komisie ochrany ŽP pri MsZ v Šamoríne 

 zo dňa 06.05.2019 
 

     Prítomný: Mgr. Domsitz Márton, Ing. Élesztős Pavel Phd., Kovács Roland, PhDr. Bott 
Domonkos Lívia, Ing. Pörsök Mária, Mezzey László 

 

     Zasadnutie otvoril predseda komisie p. Mgr. Domsitz.  Ďalej sa pokračovalo podľa zaslaného 
programu:  

1) Správa o mestskom odpadovom hospodárstve. 
2) Žiadosti bytových domov o finančnú dotáciu. 
3) Žiadosť o dobudovanie verejného osvetlenia v mestskom parku Pomlé. 
4) Návrh firmy Eko Dog Toilet Group s.r.o.. 
5) Parkovacie problémy v lokalitách Rybárska ulica a Čilistovská cesta. 
6) Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – výrub drevín. 
7) Rôzne 

 

    Bod č. 1. – Správa o mestskom odpadovom hospodárstve. 

KOŽP bola oboznámená súčasným stavom odpadového hospodárstva resp. so systémom, ktorý 
v súčasnosti funguje  v našom meste. Po tom ako nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch 
(zákon č. 79/2015), je od roku 2016 systém odpadového hospodárstva pre obce a mestá je 
tripolárny, t.j.: mesto – zberová spoločnosť – organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá 
financuje nakladanie triedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, 
tetrapak). Na území mesta môže nakladať s komunálnym odpadom iba zberová spoločnosť, ktorá 
má s mestom v tejto oblasti uzavretú zmluvu. V súčasnosti je to spoločnosť AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o.. Zo skupiny OZV, ktoré dostali od Ministerstva životného prostredia  
autorizáciu, mesto je zazmluvnené so spoločnosťou Recyklogroup a.s., ktorá hradí všetky náklady 
spojené s triedeným zberom vybraných zložiek komunálneho odpadu.  

Správu KOŽP brala na vedomie. 

     Bod č. 2. – Žiadosti bytových domov o finančnú dotáciu  

Materiál predložili vlastníci bytov predmetných obytných domov. Finančný príspevok by využívali na 
nákup sadovníckeho materiálu a náradia.  

KOŽP prerokovalo 2 žiadostí, v oboch prípadoch vyhovela predloženým žiadostiam do výšky 100€ / 
vchod. 
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Doporučenie č. 2/2019 – KO ŽP na svojom zasadnutí prerokovala  2 žiadostí a odporúča vyhovieť 
žiadateľom nasledovne:  

Dunajská č. 4-6-8-10 – 400 € 

Dunajská č. 29 – 100 € 

Vyúčtovanie nákladov, príp. fotodokumentáciu treba predložiť podľa možností do konca roka. V prípade, 
že žiadatelia plánujú vysadiť stromy väčšieho vzrastu podmienkou je konzultácia s referátom žp, 
a dodržiavanie zákonom daných vzdialenosti od inžinierskych sietí.  

KOŽP navrhuje určiť termín podania takýchto žiadostí, kt. by bol od budúceho roka 30. apríl. V rozpočte 
mesta treba na to vyčleniť dostatočnú fin. rezervu. 

     Bod č. 3. - Žiadosť o dobudovanie verejného osvetlenia v mestskom parku Pomlé -  
Mestský park Pomlé je mestom chránený verejný lesopark. Žiadosť o dobudovanie verejného 
osvetlenia v tomto mestskom parku podala OZ 3klub Šamorín. Nakoľko realizácia výstavby resp. 
rozšírenie verejného osvetlenia v tejto lokalite môže mať negatívny dopad na život miestnej fauny 
je potrebný vypracovať odborný posudok. Mesto Šamorín z tohto dôvodu požiada ŠOP SR CHKO 
Ponitrie a Dunajské luhy o vyjadrenie.  

     Bod č. 4. – Návrh fy. Eko Dog Toilet Group s.r.o.  

Ponúka preventívne riešenie v likvidácii psích exkrementov, a to s vybudovaním sietí Eco dog toilet staníc 
na verejných priestranstvách. Stanica obsahuje stĺpik, absorpčnú hmotu, feromónovú náplň na prilákanie 
psov, odpadový kôš, skrinku na vrecká, informačnú tabulu. Firma ponúka rôzne balíky služieb a asistenčnú 
službu. Prevádzkové náklady na jednu stanicu podľa vybraného balíka sa pohybujú od 299 € do 499 €/ 1ks/ 
kvartálne.   

KOŽP odporúča počkať na referencie, nakoľko prevádzkové náklady sú relatívne vysoké. 

     Bod č. 5. – Parkovacie problémy v lokalitách Rybárska ulica a Čilistovská cesta 

Podľa priloženého situačného plánu na Rybárskej ulici je plánované rozšírenie parkovacích 
kapacít, nakoľko  pri obytnom dome č.3 obyvatelia už parkujú priamo pod oknami a na miestach, 
kde blokujú výjazd vozidiel z podzemného parkoviska susedného obytného domu. Plánované 
rozšírenie parkovísk by však zasiahlo do mestskej zelene, preto KOŽP odporúča aby bolo zo 
strany referátu dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti nájdené iné riešenie. 

Na Čilistovskej ulici v minulom roku boli vybudované nové parkoviská, napriek tomu niektorí 
obyvatelia naďalej parkujú na nepovolených miestach  - na mestskej zeleni. KOŽP podporuje 
návrh referátu dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti, aby boli na dotknutom území 
umiestnené bariéry na zabránenie parkovania medzi kríkmi a pod stromami.  

     Bod č. 6. – Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – výrub drevín 

KOŽP bola oboznámená s podrobnosťami predmetnej žiadosti. Reformovaná kresťanská cirkev 
podala žiadosť súhlas na výrub drevín na Rybárskej ulici, kde je plánovaná výstavba materskej 
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školy a jaslí. Momentálne sa čaká na inventarizáciu drevín a na ornitologický posudok o výskyte 
chránených druhov živočíchov na území navrhovanom pre stavbu. Súbežne prebieha aj stavebné 
konanie na vydanie stavebného povolenia.   

Správu KOŽP brala na vedomie. 

     Bod č. 7. – Rôzne 

- Návrh predsedy komisie na zlepšovanie stavu kontajnerových stanovísk na sídliskách, 
nakoľko niektoré nádoby sú dezolátnom stave – nádoby budú priebežne menené. 

- Návrh členov komisie, že mesto by malo podporiť vzdelávací program a budovanie 
návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia, zameraným na podporu triedenia 
odpadu na školách.  

- Návrh poslanca Kovácsa, aby boli predložené pred KOŽP aj projekty iných oddelení 
mestského úradu na prerokovanie. 

- Otázka poslanca Kovácsa, či by mesto podporovalo civilné iniciatívy  - a to výsadbu 
drevín zo strany občanov na území mesta. Mesto však aj doteraz vždy podporovalo snahu 
občanov zlepšiť kvalitu života v meste a určilo miesta, kde je možné realizovať výsadby 
a v akom druhovom zložení. 

- Otázka poslanca Kovácsa, či by mesto neuvažovalo o vytvorení komunitných záhrad.  
- Otázka člena komisie pani Bott Domonkosovej, či mesto obdržalo nejaké oznámenie 

o zmene stavby „Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“ ohľadom zmeny 
parametrov protihlukovej steny. (Na mestský úrad bolo v priebehu apríla doručené 
oznámenie Ministerstva  dopravy a výstavby – sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice o začatí konania o zmene stavby 
pred jej dokončením. Zmeny vyplynuli najmä z aktualizovanej Hlukovej štúdie, zo zmien 
súvisiacich objektov. Toto oznámenie bolo zverejnené na žiadosť vyššie uvedeného 
ministerstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce po dobu 15 dní.) 

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

 

 

        Mgr. Márton Domsitz, predseda 

  

 

Zapísal: Ing. Kocsis 

 


