ZÁZNAM ZO ZASADNUTIA
Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v Trenčíne konaného
dňa 30. 5. 2016 o 15.00 v sobášnej miestnosti MsÚ

Prítomní:
Členovia komisie:
Ing. Miloš Mičega (predseda)
Ing. Ladislav Matejka (poslanec)
Mgr. Richard Medal (poslanec)
Ing. Róbert Hartmann (odborník)
RNDr. Svorad Harcek (odborník)
Ing. Tomáš Bahno (poslanec)
Ing. Michal Urbánek (poslanec)-ospravedlnený
p. Miloslav Baco (poslanec) - ospravedlnený
Garanti komisie:
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. – za ÚHA
Ing. Viera Gugová – za ÚSŽP
Hostia:
Bc. Zuzana Čachová, ÚSŽP

Schválený program zasadnutia komisie:
1.
2.
3.

Otvorenie a schválenie programu.
Návrh VZN Mesta Trenčín o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Trenčín.
Záver.

Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu.
Zasadnutie komisie otvoril Ing. Miloš Mičega, predseda komisie, privítal všetkých zúčastnených.
Na zasadnutí komisie boli prítomní 6 členovia, komisia bola uznášaniaschopná.
Predseda komisie Ing. Miloš Mičega prečítal program zasadnutia. Vyzval na predloženie prípadných návrhov
na zmenu programu a následne dal o ňom hlasovať.
Uznesenie ŽP č.39/2016 : Komisia schvaľuje program zasadnutia komisie tak, ako bol navrhnutý.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Bod 2 – Návrh VZN Mesta Trenčín o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Trenčín.
Bc. Čachová – Predložený návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
sa vypracovával v dôsledku nového zákona o odpadoch č.79/2015, ktorý nadobudol účinnosť dňa
1.1.2016. Zákon obsahuje veľa zmien, zameriam sa na zmeny, ktoré sa dotýkajú mesta. Mení sa spôsob
financovania zberu triedeného odpadu, povinnosti preberá organizácia zodpovednosti výrobcov. Do
31.3. sme museli vybrať OZV. Mesto Trenčín si vybralo spoločnosť Envipak. Zodpovednosť preberá
organizácia, bude hradiť všetky náklady, ktoré súvisia s triedením zberom plastov, papiera, skla. Táto
spoločnosť sa dá v budúcnosti zmeniť... Ďalšou zmenou v zákone bolo zavedenie množstvového zberu
drobného stavebného odpadu, od 1.1.2016 sme v Trenčíne systém zaviedli. Na zbernom dvore sú váhy,
občan príde s drobným stavebným odpadom, ten sa odváži a priamo na zbernom dvore občan za drobný

stavebný odpad platí, toto je popísané vo VZN. V novom VZN sa upravilo, že mesto nie je povinné
bezplatne likvidovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov od právnických osôb a fyzických
osôb podnikateľov. Do 30.6.2016 je každá obec povinná dať do súladu so zákonom VZN, z tohto dôvodu
sme vypracovali nové VZN. V druhom polroku nás bude čakať novelizácia VZN, pretože od 1.1.2017 sme
povinný zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu tzv. zeleného, buď kompostérmi alebo nádobami
na bio. Podľa toho ako sa v jednotlivých mestských častiach systém zvolí bude sa VZN upravovať a
novelizovať. Vo VZN došlo v článku 23 k zmene systému zberu vriec v zimnom období. Systém zberu
nadrozmerného odpadu sa teraz nemenil.
Bc. Čachová ďalej popísala štruktúru navrhovaného VZN - rozdelenie na časti, popísala stručne ich obsah.
Podrobne sa dotkla niektorých článkov, uviedla, že VZN popisuje podrobne a zrozumiteľne systém
nakladania s jednotlivými zložkami, a každý kto príde do mesta a vezme do ruky VZN sa bude vedieť
zorientovať... má ho rešpektovať.
Ing. Bahno - Opýtal sa kto robil činnosť, ktorú teraz bude robiť Envipak? Budú k dispozícii kontajnery na
kovový odpad?
Bc. Čachová - Doteraz za triedený zber zodpovedalo mesto. Po novom bola uzatvorená trojzmluva,
organizácia zodpovednosti výrobcov sa musela dohodnúť aj so zberovou spoločnosťou. Zber kovov zatiaľ
nebudeme zavádzať, ak by boli rozmiestnené nádoby na kovy boli by vyberané.
Ing. Bahno -Myslím si, že aspoň na sídliskách by to malo zmysel, v krajinách blízkych sa hliníkové obaly
zbierajú. Miesta lokalizácie nádob nie sú úplne vyhovujúce. Bude Envipak organizovať, aby lokality boli
primerané, stavebne upravené?
Bc. Čachová - Pri nových bytových domoch to nie je problém, stanovištia sa riešia v projektových
dokumentáciách. Pri starších bytových domoch to nie je úlohou životného prostredia...Ing. Bahno: Pri
Lidli za mostami bolo neorganizované stanovište kontajnerov, povolila sa tam nadstavba obchodnej
jednotky. Nádoby sa odsunuli ďalej a neporiadok sa len odtlačil.
Bc. Čachová - Stavebníkovi sa dalo do podmienky riešiť nové stojisko na nádoby. Riešenie bolo predložené
veľmi pekne. Jeden bytový dom napísal petíciu proti umiestneniu nového stojiska. Stojisko sa rozdelilo...
Nikto nechce mať nádoby pod oknami, ale každý ich potrebuje... Ing. Bahno: Stavebný úrad mal
rozhodujúcu právomoc to rozriešiť mal si zavolať investora, zástupcov bytových domov a viesť ich k
vzájomnej dohode. Preto sa pýtam, kto by to mal podľa nového VZN riešiť.
Ing. Bahno - Ďalšiu otázku mám k stavebnému odpadu. Je odpozorované, či sa znížil, alebo zvýšil objem
drobného stavebného odpadu umiestňovaného na zberných dvoroch?
Bc. Čachová - Zatiaľ evidujeme jednu čiernu skládku s drobným stavebným odpadom. Na zberné dvory bolo
dovezené o 100 ton drobného stavebného odpadu menej, čo znamená úsporu 30.000,- €... Zatiaľ
nemáme hlásené zvýšené ukladanie drobného stavebného odpadu do nádob na komunálny odpad...
Hovorila som aj s ministerstvom životného prostredia, je chyba v pojmoch. Pojem drobný stavebný
odpad... Obec je zodpovedná za drobný stavebný odpad, ktorý má byť naozaj z prác, na ktoré sa
nevyžaduje ani ohlásenie... teda malé množstvo. Ľudia nosili na zberné dvory stavebný odpad.
Ing. Bahno - Na Hanzlíkovskej ulici zber BIOodpadu funguje.
Bc. Čachová - Nový zákon definuje rozsah, štandard pre rodinný dom. Ak by sa išlo do nádob navrhujeme
26 vývozov. Pri kompostovanom zásobníku ide o jednorazový náklad. Bioodpad, ktorý zváža Marius
Pedersen končí v kompostárni pri bývalej skládke odpadu za mostami.
Ing. Mičega - K BIO mám otázku: Ako sme systém bioodpadu riešili doteraz?
Bc. Čachová: Nádobami vo vybraných lokalitách. Do kompostovacieho zásobníka nemôže ísť všetok
biologicky rozložiteľný odpad (napr. orechové listy...). Takéto nevhodné odpady môžu potom končiť v
nádobe na komunálny odpad. V hnedých nádobách predpokladáme dôslednejšie vytriedenie
bioodpadu... BIOnádoby znamenajú do budúcna nárast nákladov (nádoba, počet vývozov, ...). Týka sa to
rodinných domov. Na zber kuchynských odpadov si uplatňujeme výnimku, je to uvedené v návrhu VZN.
Ing. Hartmann - Kto chce kompostovať, nepotrebuje kompostér, odpad hodí do jamy už teraz a kompost
využije v záhrade. Po reze stromov konáre nemôže hodiť do kompostu... rozkladajú sa pomaly.
Mgr. Medal - Zaregistroval som, že my poslanci máme zisťovať medzi občanmi, či majú záujem o
kompostér, alebo im bude pridelená nádoba na biologicky rozložiteľný odpad. Neviem si to predstaviť
reálne, máme ísť dom od domu? Čo sa týka systému: Ak sa nejaká ulica štvrť rozhodne, že polovica ľudí z
ulice chce nádobu a polovica kompostér je to možné?
Bc. Čachová - Nie je možné kombinovať na jednej ulici nádoby s kompostérmi.
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Mgr. Medal - Ja mám aj štiepkovač, všetko už teraz kompostujem a použijem na záhrade. V podstate
nepotrebujem ani kompostér. Viem, že susedia by chceli nádobu. Je to pól na pól.
Diskusia pokračovala o zisťovaní záujmu obyvateľov o nádobu alebo kompostovanie, o spôsobe využitia
kompostu, o systéme zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, o možnosti odkúpenia hotového
kompostu od zberovej spoločnosti...
RNDr. Harcek - Čo to znamená pre občanov, ak od 1.7. preberá zodpovednosť Envipak? Bude občan do
budúcnosti menej platiť? Znížia sa poplatky? Budú občania informovaní - kampaň?
Bc. Čachová: Envipak bude dostávať na činnosť príspevky od výrobcov. Ak bude triedenie, systém zberu,
zhodnocovanie, likvidácia fungovať ako má bude to zníženie v rozpočte mesta o 600 tis. €. Či dôjde k
zníženiu poplatku za KO nevieme teraz presne povedať. Odbudne drobný stavebný odpad a znížia sa
náklady za likvidáciu BIO od právnických osôb. Informačná kampaň k triedeniu bude úlohou Envipak. V
zmluve je, že budú distribuovať letáky do domácnosti. Uvidíme ako sa budú meniť frekvencie vývozu
zložiek plasty, papier ...
Ing. Mičega: Došlo k zmene v stanovení počtu nádob podľa počtu ľudí a frekvencie vývozov, čl.8 bod10?
Bc. Čachová: Nie, zostalo to tak, ako je to nastavené od r.2004. Je zakázané odlepovať nálepku z nádoby.
Tam kde je počet ľudí 1 alebo 2 je frekvencia jedenkrát za štrnásť dní v párny týždeň.
Ďalej sa hovorilo o vrecovom systéme v centrálnej zóne, časoch vykladania vriec a odvoze vriec z námestia,
o znemožnení zberu vriec z námestia, keď tam parkujú autá, o počte pokút udelených za porušenie
ustanovení VZN, o nelegálnej skládke v Kubrici, zmenách pri umiestňovaní stojísk nádob pri bytových
domoch na súkromných a mestských pozemkoch.
Ing. Matejka odišiel zo zasadnutia komisie 15:50 z dôvodu plnenia si ďalších povinností.
Pokračovala diskusia prítomných členov komisie o miestach na odovzdanie použitých jedlých olejov,
zákazoch podľa platného zákona o odpadoch, o kontrole množstva dovezeného odpadu do zberných
dvorov zo strany mesta, pasportizácii stojísk nádob na komunálny odpad a triedený zber (lokalizácia s
fotodokumentáciou), o riešení nádob, ktoré stoja na komunikáciách, možnosti dotácie od mesta pre bytové
domy, aby sa vo dvoroch - v oplotení spravili výklenky pre nádoby, o polopodzemných nádobách, o
možnosti vybudovania unifikovaných prístreškov pre nádoby v niektorých lokalitách a možnosti
pokutovania priestupcov pri nakladaní s odpadmi zberovou spoločnosťou.
Uznesenie ŽP č.40/2016: Komisia odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní
s komunálnymi a odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín tak, ako bol
predložený.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Bod 3 – Záver
Ing. Miloš Mičega, predseda komisie na záver prítomným poďakoval za účasť na komisii.
Zapísala: Ing. Viera Gugová, garant
V Trenčíne dňa 30.05.2016

Ing. Miloš Mičega
predseda komisie
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