Zápisnica č.2/2015
zo zasadnutia komisie životného prostredia, konanej dňa 27.02.2015
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. VZN č. 2/2015 „Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta KNM“
3. Výrub – SOŠ strojnícke, Pavol Cvopa-Litovelská
4. Orez – Ul. Nábrežná, Lipová, 9. mája
5. Obnovenie Neslušskej cesty
6. Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu – VI. ročník
7. Rôzne
8. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie ŽP otvoril a viedol predseda komisie Ing. Marián Mihalda.
Všetkých prítomných privítal.
K bodu č. 2
Členovia komisie ŽP odporúčajú MsZ v Kysuckom Novom Meste schváliť VZN č.
2/2015 „Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta KNM“ bez pripomienok.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
K bodu č. 3:
Ing. Zuzana Kubicová spolu s predsedom komisie predložili Komisii ŽP podklady
k žiadosti na výrub drevín.
Výrub SOŠ strojnícke – 5 ks lipa, 1 ks jedľa, 1 ks smrek pichľavý. Komisia odporúča
ponechať drevinu pri verejnom osvetlení – smrek pichľavý, ostatné odporúča zrezať,
nakoľko tienia triedam, kde sa vyučuje a lipy navyše rastú nad kanalizačným potrubím
a svojimi koreňmi poškodzujú potrubie o čom svedčia poruchy a ich následná oprava
prečisťovaním potrubia.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa hlasovania – 7/0/0 (výrub a ponechanie dreviny pri
verejnom osvetlení)
Pavol Cvopa – Litovelská 798 – Komisia odporúča zrezať uvedené dreviny – 2 ks lipa
malolistá a 1 ks jarabina vtáčia, nakoľko dreviny rastú v tesnej blízkosti obytného
domu, jarabina vtáčia je už na viac ako 50 % vyschnutá. Dreviny bránia pri prácach na
nadstavbe a zateplení BD 798. Stavebné práce (nadstavba a stavebné úpravy BD
798) boli povolené stavebným povolením č. 2118/2014-An2 zo dňa 08.08.2014.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa hlasovania – 7/0/0 (výrub drevín)
Treba zdôrazniť, že pri jednotlivých výruboch, ktoré komisia odporučí, bude
zabezpečená i následná náhradná výsadba stromov.
K bodu č. 4:
Ing. Zuzana Kubicová oboznámila členov komisie s prácami – orez stromov, ktoré sa
plánujú vykonať v kalendárnom roku 2015 vo vegetačnom období. Jedná sa o orez na
Ulici 9. mája – topoľová alej, Ul. Nábrežná – javory oproti supermarketu LIDL, popri
zrekonštruovanom chodníku, orez líp na Ul. Lipovej.
Komisia ŽP berie na vedomie.
K bodu č. 5:
Obnovenie Neslušskej cesty – tento bod bol odročený. Do najbližšej komisie členovia
spravia obhliadku na tvare miesta a na základe toho podajú svoje stanovisko.

K bodu č. 6:
Ing. Zuzana Kubicová oboznámila členov komisie so súťažou o najkrajšiu kvetinovú
výzdobu – VI. ročník. Komisia odporúča urobiť všetky potrebné kroky k tomu, aby bola
verejnosť o súťaži a súťažných podmienkach informovaná (článok do novín, ako i
zverejnenie v elektronických médiách)
K bodu č. 7:
Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala aj s veľmi citlivou otázkou, ktorá je
momentálne v Kysuckom Novom Meste populárna a to je stavebný zámer firmy ECOS
plus s.r.o., na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi. Administrátorka komisie
prítomných informovala, že doposiaľ neboli mestu doručené podklady, ktoré boli
vyžiadané, takže z technického hľadiska sa zatiaľ k danej problematike nie je možné
vyjadriť.
Jednotliví členovia komisie však jednotne odmietli daný zámer v meste, čím vyjadrili jasný
postoj k danej problematike.
Z predchádzajúceho zasadnutia vyplynula povinnosť zistenia:
Vypúšťanie odpadovej vody z umyvárky priamo do Dubského potoka v priemyselnom
parku rsp spoločnostiach AUTOKAROS a.s,. a RENT-KNM s.r.o., :
Na základe podnetu od SVP š.p., OZ Piešťany, že do Suľkovského potoka nad jeho ústim sa
nachádza vyústenie kanalizácie neznámeho pôvodu (pravostranné vyústenie kanalizácie
v rkm 1,5) zorganizoval Okresný úrad KNM osobné jednanie spojené s obhliadkou, na ktorej
sa zistilo, že kanalizácia smeruje k areálu firiem RENT-KNM s.r.o., a AUTOKAROS, a.s..
Podľa tvrdenia má firma RENT-KNM s.r.o., splaškové vody odvedené do kanalizácie firmy
KLF-Energetika a.s., s ktorou má uzatvorenú zmluvu (nedoložená) a dažďové vody z areálu
sú odvedené kanalizáciou do Dolinského potoka. Firma AUTOKAROS a.s., má podľa
tvrdenia splaškové vody odvedené do kanalizácie SeVaK, a.s., Žilina a dažďové vody má
zvedené do Dolinského potoka. Stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia na kanalizácie
a povolenia na osobitné užívanie vôd firmy nemajú. Na základe náhodnej obhliadky, ktorú
vykonal správca vodného toku sa zistilo, že z vyústenia kanalizácie v rkm 1,5 nad ústim
Suľkovského potoka už nieje viditeľné žiadne vytekanie znečistených vôd.

Zistiť nevyhnutné informácie o súčasnej spaľovni A.S.A na základe podnetu občanov
na pravidelný zápach v dolnej časti mesta:
Predseda komisie sa u primátora informoval na súčasný stav, ako i telefonoval do inštitútu
národného zdravia a tieto zistenia tlmočil komisii a občanom, ktorí sa na rokovaní o tomto
bode zúčastnili. V objekte spomenutej spaľovne je nainštalované zariadenie, ktoré nepretržite
meria kvalitu ovzdušia. Toto zariadenie nie je majetkom danej spoločnosti, ale inštitútu
národného zdravia. Všetky doteraz namerané hodnoty sú vraj v norme.
Z diskusie následne vyplynula úloha pre jednotlivých členov komisie, zistiť či je možné
zakúpiť, alebo zapožičať podobný prístroj na meranie čistoty ovzdušia a porovnať ich
s hodnotami, ktoré sa namerajú priamo v priestoroch spaľovne.

K bodu č. 8:
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie
komisie.

Ing. Marián Mihalda, v.r.
predseda komisie ŽP
Zapísal: Ing. Zuzana Kubicová

