
                                                      

Komisia  životného prostredia a stavebných vecí  pri OZ v Tvrdošovciach  

 

                                  

 

   

                                                         Z  á  p  i  s  n  i  c  a 

 

napísaná dňa  20.02.2019  z   1.   zasadnutia  komisie životného prostredia a stavebných vecí   

pri  OZ v Tvrdošovciach. 

 

 

P r í t o m n í :  

 

      Prítomní členovia komisie životného prostredia a  stavebných vecí  pri OZ sú podpísaní na 

priloženej prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.     

 

        

P r o g r a m : 

 

1. Kočí Anton, Kvetná č.3  - žiadosť o výrub orecha na ul. Kvetná   

2. Horáček Fridrich as manž. Nová cesta 5 – žiadosť o skrátenie a zúženie koruny 

ihličnatých stromov 

3. Labai Karol, Májova ul. – výrub  2 orechov  na verejnom priestranstve 

4. Hudák Juraj,  E.Adyho – výrub 2 ks tuje 

5. Brenkusová Klára, Štúrova ul. –  orezávka drevín na ul. E. Adyho 

6. Nozdroviczky Michel, Horná ul. – požiadavka výrubu drevín na susednom 

pozemku  

7. Balayová Alžbeta, Hviezdoslavova 88 – žiadosť o výrub brezy 

8. Uvegtigris na ul. Dolná – výrub gaštanov 

9. Lea Švancárová, Kvetná č.20, Tvrdošovce – žiadosť o úpravu pozemku  na 

verejnom priestranstve na ul. Kvetná  

10. Mgr.Vidovičová Lenka J.Dózsu 16 -   žiadosť o spevnenie príjazdovej cesty 

11. Roland Bihari, Mládežnícka 15 a Peter Daráž, Mládežnícka 17/40 – žiadosť 

o spevnenie komunikácie 

12. Deň zeme –  organizovanie brigády 

13. Vyčistenie járku na ul. Veterná 

14. Bencze Igor, Ovocná ul. – vybudovanie inžinierskych sietí k stavebným pozemkom 

nachádzajúce sa na ul. Ovocná 

15. Farkasová Tünde, Mládežnícka ul.  – žiadosť o opravu oplotenia z ul. Bratislavská 

cesta 

16. R ô z n e 

a.  Vybudovanie prechodu od kostola Sv Štefana k pamiatke padlých hrdinov 

b.  Obnova artézskej studne na nám. Sv. Štefana 

c.  Riešenie prechodu  na ul. Horná  pred ulicou Mládežnícka 

d.  Úprava priestranstva  na ul. Nová cesta pred učiteľskými bytovkami 

e.  Oprava  pomníka „Mariáčka“ na ul. Nová cesta 
  

 

17. Záver 
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 R o k o v a n i e : 

     Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda  komisie p. Michal Bencze,   ktorý privítal 

Ing. Mariána Tótha, MBA starostu obce,    ako aj prítomných členov komisie. 

 

1. Koči Anton, Kvetná č.3 – žiadosť o výrub orecha na ul. Kvetná 

       ---------------------------------------------------------------------------------------- 

        Menovaný žiada  výrub  orecha, ktorý je vysadený na ul. Kvetná v tesnej blízkosti 

rodinného domu žiadateľa. Konáre stromu poškodzujú  strechu rodinného domu, korene 

ohrozujú jeho statiku. 

Stanovisko komisie:  Komisia doporučuje výrub orecha na ul. Kvetná pred rodinným 

domom č. 3 z dôvodu  bránenia  prenikaniu svetla s následkom zníženia hygienických 

podmienok bývania a z dôvodu nepriaznivého vplyvu dreviny na rodinný dom žiadateľa, 

t.j. možného narušenia statiky  koreňovým systémom dreviny a poškodzovania strechy 

konármi. 

       

 

2. Horáček Fridrich a manž. Nová cesta 5 – žiadosť o skrátenie a zúženie koruny 

ihličnatých stromov 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      Menovaní žiadajú   zúženie a skrátenie koruny ihličnatých stromov vysadených v tesnej 

blízkosti bytového domu  pod ich oknami. Ihličnaté stromy nadobudli veľké rozmery,  obytné 

miestnosti  žiadateľov sú tmavé, bez svetla, konáre stromov zarastajú do okien a korene môžu 

ohroziť statiku bytového domu.  Člen komisie Ing. Kamil Tóth navrhol vykonanie úpravy 

vysadených smrekov. 

Stanovisko komisie:   Komisia doporučuje   výrub drevín z dôvodu, že  koreňovým 

systémom sa môže  narušiť statika bytového domu a z dôvodu bránenia prenikaniu 

svetla. 

 

 

 

3. Labai Karol, Májova ul. – žiadosť o výrub 2 ks orechov na ul. Májova 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      Menovaný žiada o výrub 2 ks orechov na ul. Májova.  Jeden orech je nebezpečne 

naklonený, v prípade nepriaznivého veterného počasia z dôvodu zníženia stability dreviny 

ohrozuje zdravie a životy okoloidúcich.  Druhý orech je vysadení vo veľmi blízkej vzdialenosti 

medzi ďalšími dvoma orechmi. 

Stanovisko komisie: Komisia doporučuje výrub 2 ks orechov z dôvodu zníženia stability 

dreviny  a následného ohrozovania zdravia a životov okoloidúcich. Druhá drevina nemá 

vytvorené podmienky pre ďalší rast dreviny. 

 

 

4. Hudák Juraj, E. Adyho ul. – výrub 2 ks tuje 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Stanovisko komisie: Komisia doporučuje   výrub 2 ks tuje pred rodinným domom Juraja 

Hudáka na ul. A. Adyho. Dreviny sú prestárle,  ohrozujú prevádzkyschopnosť 

inžinierskych sietí  a zasahujú do káblového vedenia KBTV, 
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5. Brenkusová Klára, Štúrova ul. – orezávka drevín na ul. Nová cesta 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Menovaná ústne požiadala o orezávku drevín nachádzajúcich sa na verejnom 

priestranstve  na ul. Nová cesta  pred rodinným domom č. 20. 

Stanovisko komisie:  Komisia doporučuje šetrnú orezávku maximum  z výšky drevín 1,5 

m tak, aby dreviny boli v rovnakej výške orezané.  

  

6. Nozdroviczky Michel, Horná ul. požiadavka na odstránenie drevín vedľa  svojho 

rodinného domu na susednej nehnuteľnosti. 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      Menovaný žiada o odstránenie   8 ks ovocných drevín vysadených na susednej 

nehnuteľnosti vedľa rodinného domu žiadateľa. Jedná sa o 4 ročné vysadené ovocné stromy – 

slivky a hrušky. 

Stanovisko komisie: Po dohode s vlastníkom susednej nehnuteľnosti s pánom Vida 

Júliusom, komisia doporučuje znížiť korunu vysadených ovocných stromov pod 

odkvapovú rúru susednej nehnuteľnosti.  

 

 

7. Balayová Alžbeta, Hviezdoslavova 88 – žiadosť o výrub brezy pred rodinným 

domom na verejnom priestranstve 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       Menovaná žiada o výrub 1 ks brezy rastúcu na verejnom priestranstve pred jej rodinným 

domom.  Dôvod výrubu: menovaná plánuje opravu rodinného domu. Nakoľko jestvujúce 

oplotenie nemá bránu, žiadateľka plánuje  na jestvujúcom oplotení realizovať bránu, cez ktorú 

bude zabezpečený vstup s motorovými vozidlami do jej dvora.   Vysadená breza bráni 

v prístupe do dvora menovanej. 

Stanovisko komisie: Komisia nesúhlasí s výrubom brezy, doporučuje zriadiť bránu   do 

dvora na druhej strane oplotenia. Pri zriadení brány na   druhej strane oplotenia 

drevina nebude brániť v prístupe do dvora.  

 

8. Uvegtigris – výrub gaštanov 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       Komisia bola oboznámená so zámerom prevádzky Uvegtigris vykonať zakrytie terasy pred 

prevádzkou na ul. Dolná. Z toho dôvodu majú záujem o výrub gaštanov pred prevádzkou.      

Stanovisko komisie:     Komisia nesúhlasí s výrubom gaštanov nachádzajúcich sa pred 

prevádzkou Uvegtigris . 

 

9. Lea Švancárová, Kvetná č. 20 – žiadosť o vykonanie úpravy pozemku  na 

verejnom priestranstve pred rodinným domom č.20 na ul. Kvetná 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       Menovaná  žiada  úpravu pozemku pred nehnuteľnosťou rodinného domu na ul. Kvetná 

č.20. Na uvedenom verejnom priestranstve sa v prípade daždivého počasia hromadí  voda,  

ktorá nestíha vsiaknuť cez pôdu. Je tam neustále blato, ktoré znemožňuje plnohodnotne 

využívať ich nehnuteľnosť. 

Stanovisko komisie:  Komisia doporučuje predľžiť vybudované žľaby tak, aby aj pred 

dotknutým rodinným domom bolo vyriešené odvedenie povrchových vôd. 
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10. Mgr. Vidovičová Lenka, J. Dózsu 16 – žiadosť o spevnenie príjazdovej cesty 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     Menovaná žiada o spevnenie príjazdovej cesty k rodinným domom na ul. J. Dózsu č.16 a 18. 

Cesta vedľa jazera  nemá asfaltovú povrchovú úpravu, sú na nej vyjazdené jamy, v ktorých sa 

počas dažďa tvoria hlboké mláky, čo obmedzuje pešiu chôdzu aj cestu autom.  

Stanovisko komisie: Komisia doporučuje spevniť príjazdovú komunikáciu 

s makadámom.   

 

11. Roland Bihari, Mládežnícka 15 a 

           Daráž Peter, Mládežnícka 40 – žiadosť o spevnenie obecnej komunikácie. 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       Menovaní žiadajú o spevnenie obecnej komunikácie na Mládežníckej ulici pred domami č. 

15 a 17 . Pri daždivom počasí a po roztopení sa snehu sa na úseku komunikácie nachádza veľké 

množstvo blata Voda neumožňuje vstup k uvedeným nehnuteľnostiam.  

Stanovisko komisie: Komisia doporučuje  spevniť prístupovú komunikáciu 

s makadámom. 

 

12. Deň zeme  -  organizovanie brigády 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

        Ing. Marián Tóth, MBA starosta obce oboznámil členov komisie s dátumom  brigády 

„Deň zeme“,  ktorá sa uskutoční dňa  13. apríla 2019. Na nasledujúcej schôdzi komisie 

členovia komisie navrhnú lokality vhodné  na vysadenie drevín.  

     

 

13. Vyčistenie járku na ul. Veterná 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pracovníci podniku  PVS zabezpečia vyčistenie járku na ul. Veterná tak, aby bolo zabezpečené 

plynulé odtekanie vody. 

 

 

 

 

14. Bencze Igor, Ovocná ul. – Vybudovanie inžinierskych sietí v stavebným pozemkom 

na   ul.Ovocná 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      Menovaný žiada vyriešenie vybudovania inžinierskych sietí (elektrika, voda) k plánovaným 

novostavbám na Ovocnej ulici. 

Stanovisko komisie: Vodovod bude vybudovaný z rúr DN 80 v zmysle dohody Obce 

s Vodárenskou spoločnosťou. Od Železničnej ulici bude vybudovaná podzemná elektrická 

prípojka. Uvedené inžinierske siete budú uložené v spoločnom járku pri dodržaní  

príslušných predpisov.   
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15. Farkasová Tünde – žiadosť o opravu oplotenia z ul. Bratislavská cesta 

   

Stanovisko komisie:  Komisia nedoporučuje  opravu  oplotenia z finančných prostriedkov 

obce. Obec nemôže investovať do cudzieho majetku. 

 

             

 

16. R ô z n e 

 

16.1.  Vybudovanie prechodu od kostola Sv. Štefana k pamiatke padlých hrdinov 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Stanovisko komisie: Komisia doporučuje vybudovať prechod zámkovou dlažbou od 

kostola Sv.Štefana k pamiatke padlých hrdinov.   

 

16.2. Obnova artézskej studne na nám. Sv. Štefana 

--------------------------------------------------------------------  

Komisia pripomína obnovu artézskej studne na nám. Sv. Štefana  

 

 

16.3. Riešenie prechodu na ul.Horná pred ulicou Mládežnícka 

            -----------------------------------------------------------------------------------  

           Stanovisko komisie: Komisia nedoporučuje uzatvoriť prechod medzi dvomi 

komunikáciami na ul. Horná oproti Mládežníckej ulici.  Doporučuje rozšírenie 

a spevnenie oblukov prechodu. 

 

16.4. Úprava priestranstva  na verejnom priestranstve na ul. Horná pred 

učiteľskými bytovkami. 

Stanovisko komisie:  Komisia doporučuje úpravu verejného priestranstva pred 

bytovkami na ul. Horná vysadením trávy.  Ďalej doporučuje vybrať pne 

vyrúbaných drevín a  osadiť lavice. 

 

16.5.  Oprava pomníka „Mariáčka“ na ul. Nová cesta 

---------------------------------------------------------------------  

Komisia doporučuje vykonať opravu pomníka „Mariáčka“ na ul. Nová cesta. 

  

 

17. Z á v e r  

 

    Týmto bol program  zasadnutia komisie  vyčerpaný, predsedajúci poďakoval prítomným za 

účasť a schôdzku komisie ukončil. 

 

Zapísala: K.Čapuchová 

                                                    

 

                                                                                                            Michal Bencze                                                                                                                                                           

                                                                                                        predseda komisie v.r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


