ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného
plánovania pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne konaného
dňa 30.5.2017 o 15.00 hod. v zasadačke ÚHA na Farskej ulici 10 v Trenčíne
Prítomní členovia komisie :

Neprítomní členovia komisie :

Ing. Miloš Mičega (predseda)
Ing. Ladislav Matejka (poslanec)
Mgr. Richard Medal (poslanec)
RNDr. Svorad Harcek (odborník)
Ing. Tomáš Bahno (poslanec)

Ing. Michal Urbánek (poslanec) – ospravedlnený
Miloslav Baco (poslanec) – ospravedlnený

Garanti komisie:
Ing. Viera Gugová – za ÚSŽP
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. – za ÚHA - ospravedlnená
Hostia:
Mgr. Iveta Plešová, ÚP
Ing. Ingrid Kuľhová, ÚSŽP
Schválený program zasadnutia komisie :
Otvorenie a schválenie programu.
1.
Návrh VZN o verejnej zeleni.
2.
Rôzne.
3.
Záver.
4.

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU:
1. ÚVOD :
 Predseda komisie Ing. Miloš Mičega privítal prítomných a otvoril zasadnutie mimoriadnej
komisie. Uviedol, že pozvánka bola zaslaná členom komisie a zverejnená na webovej stránke
mesta tak, ako to predpokladá rokovací poriadok komisie. Zasadnutie komisie a termín bol
dohodnutý na predchádzajúcom zasadnutí komisie.
 Ing. Mičega skonštatoval, že prítomní sú štyria členovia a komisia je tým uznášaniaschopná.
Z členov komisie sa ospravedlnili poslanci Urbánek a Baco.
 Ing. Mičega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Žiadny návrh zo strany
predsedu ani členov komisie nebol uplatnený. Pristúpilo sa k hlasovaniu :
Uznesenie č. 34/17: Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
2. NÁVRH VZN O VEREJNEJ ZELENI.
 Ing. Bahno uviedol, že dnes som pri Bille na Sihoti, ako je krátka komunikácia od bicyklov
smerom na hlavnú cestu videl, že nános špiny čistil lunochod, mal už asi plný kufor, celé
to nabok rozfúkaval. Malo by tam prísť mestské hospodárstvo 10 ľudí, lopaty krompáč, hrubú
špinu nahádzať odviezť preč a potom dočistiť.
 Ing. Mičega uviedol kolegom svoju skúsenosť..... V ostrovčeku pri bývalom Milexe – bola
zamrznutá zem, v decembri sa šramovalo, zohrievala sa zem a sadilo sa....... Teraz tadiaľ



















dávajú plynári potrubia... To bola prosím mestská investička (výsadba zelene) chystaná
od marca 2016...
Ing. Kuľhová - VZN Štatút zelene z roku 1991 bolo prokurátorom napadnuté........ Mgr.
Plešová uviedla, vo februári ste uznali protest prokurátora, zrušilo sa pôvodné VZN s tým, že
sa pripraví nové, ktoré by bolo v súlade s právnou úpravou. Podľa súčasnej legislatívy
je možné upravovať vo VZN oblasť verejnej zelene podľa §6 ods.1 zákona o obecnom
zriadení, a zákon o ochrane prírody a krajiny hovorí, že možno spraviť VZN a chrániť aj
dreviny vo verejnej zeleni.
Ing. Kuľhová - Vo VZN sú základné definície, čo má ktorý útvar na starosti, podmienky čo sa
smie na zeleni a čo nesmie, a veci vyplývajúce pri stavebnej činnosti. Asi by sme si mali prejsť
pripomienky, ktoré sme dostali...
 Pripomienka : VZN neriešiť jasnú definíciu, rozsah a proces vzniku, aktualizácie
a zverejnenia passportu zelene, resp. generelu zelene.
Ing. Kuľhová - Generel zelene máme (je tiež dosť starý), obsahuje inventarizáciu zelene.
Je rozdelený na 2 časti, textová – základná sa venuje urbanizmu. Inventarizované boli dreviny
v jednotlivých mestských častiach bodovo. Arcview, databázový systém – obsahuje základné
charakteristiky drevín (obvod kmeňa, výška, šírka koruny, vek ... v poznámke poškodenia).
V počítači si natiahneme mapu a vyberieme z tabuľky údaje o konkrétnej drevine. Podkladom
bola technická mapa, ktorá sa tiež dorábala po etapách.
Mgr. Medal uviedol, že v pôvodnom štatúte zelene bolo toto ako príloha. Teraz mi to chýba.
Právne by bolo vhodné to lepšie zakotviť v novom VZN....... Mgr. Plešová upozornila,
že potom pri zmene generelu by sa muselo meniť aj VZN.
Ing. Kuľhová uviedla, že pri lepšom personálnom obsadení sa databáza dá aktualizovať
(návrh na výrub, schválený výrub, výsadba drevín...)...... RNDr. Harcek sa opýtal sa akoto
bolo zadávané, georeferenčné, teda v súradniciach, alebo bodky?..... Ing. Kuľhová
odpovedala, že sú to shpfile. Fotky nie sú pridávané, parametre je možné dopĺňať..... RNDr.
Harcek zdôraznil, že ak sú to údaje je treba si nájsť čas a po nejakej dobe aktualizovať... Ing.
Kuľhová - Výrubov je veľa, podaní je 150, ale lokalít oveľa viac. Inventarizácia nebola
aktualizovaná...... RNDr. Harcek - Dreviny, ktoré sa vysadia neoficiálne sú odlíšené? Ing.
Kuľhová odpovedala, že nie........ Ing. Bahno - Máme náhradnú výsadbu, máme naplniť
koncepciu...
Mgr. Medal - Vrátim sa k prepojeniu s VZNkom. Považujem za chybu, že sa neaktualizuje
passport. Do VZN to dať ako povinnosť, pravidelne aktualizovať. Úrad musí zareagovať tak,
aby vytvoril ďalšie pracovné miesto. Prihováram sa za to, aby sme mali perfektný prehľad, čo
v meste máme. Tak, ako to je dnes štandard, mali by sme to do VZN dostať.
Ing. Mičega sa spýtal, či je možnosť do VZN zapracovať klauzulu, že VZN je platné
od a účinné od iného termínu? Mesto sa zaviaže, že k 30.6.2018 bude mať aktualizovaný
passport....... Mgr. Plešová odpovedala, že niektorá časť VZN môže nadobudnúť účinnosť
neskôr, záleží na formulácii znenia. Možno by sa dalo priamo vo VZN dať lehotu, nemusí sa
posúvať účinnosť... Povinnosť aktualizácie môže byť hneď...
Ing. Bahno - Tento grafický podklad, ktorý dnes existuje, aj keď nie je aktualizovaný
je potrebné, aby vo VZN zostal. Passport by mal byť súčasťou VZN s lehotou aktualizácie.......
Ing. Mičega uviedol, že ak by zajtra prišiel pracovník, ktorý bude narábať s týmto materiálom,
že ho potrebuje aktualizovať... Inak sa na to budú pýtať peniaze, keď bude súčasťou VZN, ako
keby bol len ako „šuflíkový“...
Ing. Mičega - Ešte môže byť druhý termín - dopracovanie lokalít, ktoré nie
sú inventarizované...
Ing. Bahno - Je spracovaný park gen. Štefánika? Ing. Kuľhová: Áno, v časti stred.
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Mgr. Medal - Dochádza k masívnym zmenám sadí sa, rúbu sa stromy, dochádza k odpredaju
pozemkov. Generel je niečím ako analýza stavu, alebo je to aj nejaký výhľad, čo sa bude
so zeleňou diať do roku 2020?
Mgr. Medal - Vráťme sa k tomu: Ak generel potrebujeme, mal by byť aktualizovaný. Ing.
Kuľhová: Podstatný je passport, ktorý je súčasťou generelu, ale potom musí byť niekto kto
to bude aktualizovať. Mgr. Plešová odpovedala, že je potrebné ustanovenie VZNka, ktoré
bude o tomto.
Ing. Mičega - Dve veci sa treba dohodnúť. Či odkázať vo VZN na jestvujúci stav a dávať ho
do prílohy, alebo brať stav aký je, a do VZN zapracovať len, že v termíne do 31.12.2018
(06/19) mesto zabezpečí aktualizáciu, ktorá sa stane súčasťou VZN... Nejaký záväzok. Tiež
bude treba vstúpiť do pojmov, zadefinovať čo to je...
Ing. Bahno - Ak by rozsah prác bol veľký a neuchopiteľný, či nie je vhodné určiť prioritu zón
ako sa bude postupovať pri aktualizácii (etapy)....... Ing. Mičega - Prvá etapa by bola, to čo je
sa zaktualizuje. Ak by sa to dalo do VZN dajú sa pýtať peniaze do rozpočtu... Ing. Kuľhová
uviedla, že potrebujeme aj softvér...
Ing. Bahno - Včera som povedal na cyklokomisii... Či nejaká časť zisku z parkovania pôjde
do mobility a do ŽP. Nemôže odísť niečo na zeleň? Nájsť priestor, aby sa recipročne...
pri zábere zelene parkoviskami...

 Pripomienka : Nerieši oznamovanie výrubov drevín vo verejnom priestore
nadštandardným, napriek tomu v Európe štandardným spôsobom, priamo na mieste
výrubu.
 Ing. Kuľhová uviedla, že legislatíva rieši... Celý proces, všetky dokumenty (oznámenie
o začatí konania, obhliadka, ...) sú zverejnené na úradnej tabuli. Vonku je označená drevina
sprejom... Z týmto je však problém, pretože značku ľudia prestrekujú prefarbujú... Museli sme
na to prakticky zareagovať. Označenie na kmeni sa robí až tesne pri výrube. Označenie sa robí
aj preto aby firma vedela čo má rúbať. Ľudia napríklad ostriekali v skupine aj ďalšie 3 stromy
v skupine, bol s tým problém....... Mgr. Medal - Dať ešte oznam na strom si myslíte, že?......
Mgr. Plešová - Pri výrube je postup presne určený zákonom, nemôžeme nad rámec zákona
vo VZN takéto niečo uviesť........ Mgr. Medal - Chcel som sa spýtať... typický príklad : stromu
hrozí trest smrti... ešte keď je konanie vyhlásené treba oznámiť čo sa deje... pagaštan
pri ZUŠke....... Ing. Kuľhová odpovedala, že ešte v roku 1986 sa pri búrke vylomil konár,
vznikla dutina. Tento strom je solitér na exponovanom mieste. Dal sa spraviť znalecký
posudok... Dutina bola pod primárnym vetvením, zmerala sa zostatková stena, zhodnotil
sa stav... Aj počas výrubu sa potvrdilo, že dutina postupovala do kostrových konárov..,,,. Mgr.
Medal - Áno, dať oznam, že tento strom sa vyrúbe lebo, lebo...
 Ing. Mičega - Na webe by mali byť oznamy ľudovejšou formou... Zelený obdĺžniček,
napríklad fotka stromu... Kto rozumie oznámeniu o začatí konania... napríklad názov
po latinsky Betula pindula a či xy...
Ing. Mičega konštatoval: 16,25 prišiel Ing. Matejka. Sme piati členovia.
 Ing. Bahno - Ide Trenčan po chodníku vidí rozbitý chodník, neopravený obrubník, špinavá
cesta, robí sa železnica, ešte aj ten strom rúbu. Pocit návštevníka je desivý.




 Pripomienka: VZN nerieši pravidlá náhradnej výsadby – najmú s uvedením jasne
daného termínu, dokedy treba náhradné výsadby uskutočniť. Uvádza to rozhodnutie.
Ing. Plešová uviedla, že to upravuje zákon...... Mgr. Medal - Termíny sa dodržujú?
 Pripomienka: VZN nerieši veľkosť zemníkov.
Ing. Kuľhová uviedla, že zemníky sú otvory v chodníku, neexistuje na to technická norma,
predpis o veľkosti. Sadovníci vedia aký je ideálny otvor... 1,6 x1,6m. Keďže máme chodníky
rôznej šírky nie pri každom to vieme spraviť... ani zelené pásy nemáme tak široké. Muselo

KŽPDIaÚP / 30. máj / 2017

3. strana










by to byť riešené pochôdznymi mrežami........ Ing. Mičega dodal, že vyhláška 532/2002 Z. z.
hovorí aké má mať chodník parametre. Na Sihoti niektoré ulice - korene stromov dvíhajú
asfalt... tu by ani mreža nepomohla...... Ing. Kuľhová - Pri hodnotnej drevine sú možné
zásahy... konštrukcia, rampa, tak aby ľudia mohli prejsť...
Mgr. Medal - Na Ulici 1.mája je 5 cm od kmeňa stromu obruč... Ing. Kuľhová - Treba
rekonštruovať aj povrch... Mgr. Medal - Upraviť zemníky, myslieť a riešiť to pri rekonštrukcii
chodníkov... Chápem, že do VZN to dávať nemôžeme... Nejaký interný predpis... Ing. Mičega
- Toto je prepojenie komisií... K projektu na križovatku pod mostom som sa dostal až
na zastupiteľstve.. Ak by bol projekt predložený na zasadnutie komisie...
 Pripomienka : VZN nerieši na jednom mieste, čo sa môže a nemôže v ochrannom
koreňovom priestore stromov, čo sa môže a nemôže v koreňovej zóne stromov.
Ing. Kuľhová - Rieši to STNka. Odkaz na normu sme do VZN dávali.
 Pripomienka: VZN nerieši problematiku súkromnej zelene ohrozujúcu zeleň verejnú.
Ing. Kuľhová: To je preto, prečo nám napadli VZN.
Mgr. Medal - Stromy presahujú nad verejnú zeleň, alebo iným spôsobom ju ovplyvňuje
susedná zeleň.
Ing. Kuľhová - Neexistuje ochrana nepoľnohospodárskej pôdy... V kompetencii
pozemkového úradu je ochrana poľnohospodárskeho fondu........ Mgr. Medal - K inváznym
rastlinám... Kosenie pred vysemenením burín... Vyzvať nemôžeme, to je to čo sme sa bavili...
Ing. Kuľhová - V podstate to nemôžeme ani skontrolovať. Súkromná zeleň je bez možnosti
úpravy. VZN o čistote rieši presahovanie drevín do chodníkov a do cesty...... Ing. Mičega –
To vyplýva z cestného zákona, tuším okolo §-fu 10-11........ Ing. Mičega - Ak by oddelenie
dopravy konalo... Mgr. Plešová - Je to určené v inom právnom predpise, preto ani vo VZN
o čistote to nemôže byť upravené....... Mgr. Medal - Mne ide aj o tú kontamináciu inváznymi
rastlinami. Nebolo by možné, aby mestská polícia toto nejako proaktívne sledovala.
Jednoduchým školením ich preškoliť, aby vedeli v teréne zistiť pohánkovec... Vedeli
by upozorniť, že hrozí zo súkromného pozemku rozšírenie... Ing. Mičega - MsP by mala byť
garantom, tým kto kontroluje dodržiavanie VZN, vo VZN to byť nemôže...
 Pripomienka: VZN nerieši prevádzkový poriadok parkov a väčších plôch verejnej
zelene, príp. štatút parkov.
Mgr. Medal - Pozeral som, že vo väčšine miest toto riešené vo VZN majú. Máme
prevádzkový poriadok Parku M.R. Štefánika?...... Ing. Mičega - Prevádzkový poriadok má
vtedy význam, ak sa park využíva na nejaký účel, inak je to klasické obhospodarovanie........
Ing. Kuľhová - Ak sa v parku urobí revitalizácia, bude mať funkčné členenie, vtedy tak ako
ihrisko by určite prevádzkový poriadok bol potrebný. Mgr. Plešová - Skôr ako samostatný
dokument....... Mgr. Medal - Mestá majú ako prílohy VZN prevádzkové poriadky
jednotlivých parkov (aj väčšie plochy vo vnútroblokoch)...... Ing. Mičega - Najskôr treba park
zadefinovať ako taký, a potom podrobnosti upraviť prevádzkovým poriadkom. Skúsim
navrhnúť jednu vec. Je tam väzba aj na územný plán. Do pol roka objasniť, v súbehu
s otváraním územného plánu, že bude nie len ZZ a ZP, ale bude štatút parku podľa územného
plánu....... Mgr. Medal - Možno sú plochy, kde môžu ľudia hrať futbal, Určiť nejaké plochy na
väčšej ploche zelene, kde môžu ľudia založiť záhon... Ing. Kuľhová - Možno by bolo vhodné
uzavrieť s ľuďmi niečo ako prenájom... Mgr. Medal - Toto je už nadstavba, čo by mali
pravidlá hovoriť........ Ing. Mičega - Vnútrobloky na Sihoti I by predajom stratili charakter kpt. Nálepku, Nábrežná... Razíme práve to, že dáme do výpožičky, do nájmu za euro, nech
si to kosia, dajú lavičku, ale nie aby to kúpili, oplotili a úplne uzavreli, zastavali..... Ing.
Kuľhová upozornila, že 140 bytov sa nedohodne na prenájme, spoločenstvo nemajú. Ing.
Matejka - Koľko treba na schôdzi hlasov? Ak sa dohodne 100 ľudí? Aby sme to mali my
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uvedené, že sa tejto zelene nemôžeme zbavovať. Ing. Kuľhová - Veľa vecí by sa vyriešilo, ak
by bol územný plán zóny. Napríklad: komunikácia, zelený pás, chodník... Ing. Mičega - Okolo
Bosca je úzky chodník, úzka cesta, pevná stena garáže, ak sa stretnú 2 kočiare oproti sebe...








 Pripomienka: VZN nerieši minimálny plán kosenia verejnej zelene (daný či počtom
kosení v tej ktorej mestskej časti či maximálnou výškou porastu).
Ing. Kuľhová: Vysúťažené sú minimálne 4 kosenia ročne. Zmluva je na 48 mesiacov.......
Mgr. Medal: uviedol, že vo VZN by sme mali mať zadefinovanú starostlivosť.
 Pripomienka: VZN nerieši usmernenie pri výsadbe nových drevín v zmysle orientácie
na vhodné pôvodné druhy rastlín, vhodné by bolo tiež vyhnúť sa programovo výsadbe
ihličnanov (s výnimkami, napríklad pre kompozičné potreby ako doplnkového
sortimentu).
Ing. Kuľhová - Náhradná výsadba je riešená v zákone – uprednostňujú sa tradičné
a geograficky pôvodné dreviny. V rozhodnutiach je minimálne 90 % listnáčov...... Ing.
Matejka sa spýtal, čo je nasadené v križovatke na Opatovskej to je OK?...... Ing. Kuľhová Je tam veľa sietí, musia byť zachované rozhľadové pomery... Niečo vyschlo, niečo bolo
ukradnuté.. Keď sa dorobí plyn bude výsadba doplnená. Čo sa týka druhu drevín, tam nie
je problém....... Ing. Mičega - Oddelenie ŽP čo sa týka zelene, je intenzívne poddimenzované.
Ostrovček na Opatovskej bola investičná akcia...
 Pripomienka: VZN nerieši potrebu ozelenenia parkovísk.
Ing. Kuľhová - Výsadbu stromov rieši dopravácka STNka pri parkoviskách protistojných...
Keď je len pás, tam povinnosť neplatí..... Mgr. Medal - Videl som to vo VZNkách iných
miest....... Mgr. Plešová dodala, len či je to správne, mnohé VZNka sú protizákonné...
RNDr. Harcek - Vo svete sú bežné zelené strechy...... Ing. Mičega - Ako budeme chcieť
dosledovávať zeleň striech, keď mi povolíme pri LIDLi za mostami 100% zastavanosť bez
vyriešenia parkovacieho miesta?....... Ing. Kuľhová - V územnom pláne je percento
zastavanosti.
Diskusia pokračovala o návrhu novely zákona o ochrane prírody v časti finančnej náhrady a jej
použitia, o projektoch, ktoré by mohli byť financované z fondov, o definícii verejná zeleň –
zelené strechy.





 Pripomienka: VZN nerieši rešpektovanie, podporu, revitalizáciu, obnovu či novú
výsadbu alejových výsadieb a stromoradí vo vhodných uličných priestoroch v celom
meste.
Ing. Kuľhová - Stromoradia dopĺňame, ak ide o kompletnú výmenu je to investičná akcia.......
Ing. Mičega - Nálepkova ulica sú zdravé stromy v chodníku, ich zemník je malý, ale len
odsúvame problém, ktorý tam je, chcem na to upozorniť.
 Pripomienka: Zadefinovanie istých regulatívov nad rámec územného plánu mesta –
množstvo stromov v pomere k množstvu parkovacích miest, plocha rastlej zelene
v nízko – vysokopodlažnej zástavbe, plocha parkovej zelene na obyvateľa, plocha
na osobu a percento pokryvnosti pozemku v areáloch škôl, školských zariadení,
sociálnych zariadení, nemocníc, detských ihrísk, športovísk.. napríklad aj pokryvnosť
drevinami.
Ing. Bahno - Výsadba na plavárni... Šesť rokov vieme, že nás čaká otvorenie plavárne, mali
sme spraviť koncept využitia plochy (dreviny, umiestnenie petang ihriska...)....... Ing.
Kuľhová - Vízia bola taká, že ak bude potreba zväčší sa bazén, preto sa nesadili stromy.......
Mgr. Medal - V areáloch škôl a iných zariadení v správe mesta riešiť pokryvnosť drevinami,
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pretože územný plán hovorí o zeleni... Ing. Mičega - Môže toto riešiť prevádzkový poriadok
školských zariadení?....... Mgr. Plešová - Prevádzkový poriadok evokuje využitie... nie
vymenovanie čo má areál obsahovať, ale pravidlá využívania....... Ing. Mičega - Zaviazať
sa vo VZN priamo, že zeleň vyhradená..
Ing. Mičega - Mesto vypracuje pre každý typ vyhradenej zelene... Na Opatovskej v MŠ... Ing.
Kuľhová - Do škôlok sa po výrube vysádzajú dreviny vhodné do daného priestoru.
 Pripomienka: Posilnenie kompetencie útvaru mesta zodpovedného za správu zelene,
vyplývajúce nielen z výrubových konaní, ale najmä zo všetkých úloh spojených aj
s údržbou zelene, s jej ochranou a s rozvojom a mala byť neopomenuteľnosť odborného
útvaru pri každom územnom a stavebnom konaní v meste, pri príprave
územnoplánovacích dokumentov mesta, ale aj vlastná legislatívna iniciatíva.
Mgr. Medal - Zadefinovanie väčších kompetencií útvaru...... Ing. Kuľhová - Správca zelene
je útvar interných služieb. Komunikuje s MHSL ako realizátorom prác, komunikuje s firmami
čo sa týka kosenia, rieši veci v súvislosti s rozpočtom. Potom v teréne kontroluje rozkopávky
a zábery zelene, podľa rozhodnutí, ktoré vydá ÚSŽP, spolupracuje na návrhu výsadby
do verejnej zelene....... Mgr. Medal - Vyjadrujete sa k územným a stavebným konaniam?.......
Ing. Kuľhová - Vyjadrujem sa do záväzného stanoviska........ Ing. Mičega - Stanovisko môže
dávať ako dotknutý orgán podľa zákona 543, alebo ako vlastník. Nemôže si uplatňovať
pripomienku pod hlavičkou podľa zákona o obecnom zriadení.
Ing. Mičega uviedol, že v základných pojmoch máme uvedené : „zeleň je súbor živých prvkov
a neživých prvkov“ a ďalej máme „zeleň sa rozumie rastúca na pozemkoch“. To rastúca by
nemalo byť, lebo ak sa bavíme o zeleni aj ako o súbore neživých prvkoch, tak ďalej nemôžeme
uvádzať pojem rastúca..........
Ing. Mičega sa spýtal, či správu verejnej zelene vykonáva ÚIS to je v poriadku? Formulácia
je dobrá (čl.4 ods.2).
Mgr. Medal k Čl. 4 ods. 1 písm. a) nemohlo by tam byť doplnené za evidovanie,
vyhodnocovanie aj zverejňovanie. Keď bude passport hotový nemal by byť problém, aby bol
online.
Ing. Mičega ďalej uviedol, že v čl.5 bod2: dávam do pozornosti: správu VZ vykonáva,
výsadbu zabezpečuje správca. Používa sa tu pojem správca, treba doplniť pojem správca.
Mgr. Medal uviedol k čl.5 bod 3 a 4 by sa pre jednoduchosť mohol zlúčiť. Súhlas je nutný,
odseky sú proti sebe....... Ing. Kuľhová: Áno, upravíme do jedného odseku.
Ing. Mičega - Máme verejnú zeleň, vyhradenú zeleň tá je špecifická. Bod 1 a 2 v pojmoch je
ako keby jeden. Mali by sme vytvoriť ešte jeden poddruh. Pod verejnou zeleňou je aj 5 m2
vedľa cesty, je tam trávnik........ Ing. Kuľhová - To je cestná zeleň....... Ing. Mičega - Vedľa
bytového domu malá plocha je verejná zeleň. Holubyho námestie plocha, ktorá je v ÚP
uvedená ako zeleň parková. Aj plochy – parčíky pri bytových domoch, aby dostali vyšší rank.
Hovorím to vo väzbe - možná zmena jedno nadzemné podlažie... Ak je v ÚP zeleň parková
(ZP) parčík nebude parkom, ale bude požívať väčšiu ochranu ako zelený pásik pred bytovkou.
Zadefinovať takúto zeleň s 0 % zastavanosti. Ide mi o to, aby takéto plochy dostali vyšší
stupeň ochrany. Bol návrh, aby sa mohol stavať na tieto plochy 1 nadzemné podlažie, ale išlo
mi o to aby sme tieto plochy parčíka zadefinovali vo VZN o zeleni, že to nie je možné........
Ing. Bahno - Už súčasný ÚP umožňuje v ÚZ01B vhodné menšie stravovacie zariadenia,
zariadenia obchodu služieb vrátane časti budov presahujúce zo susedných blokov.

Odišiel Ing. Bahno.


Ing. Mičega - Ide o plochy v historickej časti, v starej zástavbe. Ideme mi o to aby ochrana
zelene dostala vyšší štatút. Ak by sa menil ÚP muselo by sa otvoriť aj toto VZN. Konkrétne

KŽPDIaÚP / 30. máj / 2017

6. strana





plochy Slnečné námestie. Na Zámostí na Továrenskej ulici, Budovateľskej. Týmto by bolo
deklarované, že nešahajme do zelene v takýchto zastavaných územiach.
Ing. Mičega - Čl. 7 bod 7 osoba vykonávajúca stavebné alebo iné práce prebiehajúce
v blízkosti drevín vo VZ za kvalitu úpravy verejnej zelene po rozkopávke alebo zábere
po dobu 24 mesiacov. ... Otázka: správca bude chodiť kontrolovať? Na Clementisovej nebol...
Ani mi nejde o 24 mesiacov... Uľahčiť pracovníčke, ako odkontrolovať, aby minimálne
odstránili kamene (optokáble na Sihoti)........ Ing. Kuľhová - Pracovníčka chodí do terénu
a nepreberie...... Ing. Matejka - Prechod pre chodcov Žilinská, nedorobené ešte ¾ roka.
Pre mňa neprebraté je pekné, ale ak mi zaplatíte faktúru... Ing. Mičega - Inžinierske siete ako
optické káble sa nekolaudujú, nie je tam tá brzda. V princípe nájsť spôsob ako dostať nejakú
povinnosť na toho kto to rozkope. Včera som volal p. Hartmannovi na Hodžovej rozkopali
plyn, obrubník sadol. Keď to ukončia, mi budeme vyrezávať obrubník.... Odpoveď bola
nemáme vysúťažené....... Mgr. Medal - Čl. 7 bod 5 sa za účelom zabezpečenia verejného
poriadku, niektoré veci súvisia nie s poriadkom, ale s ochranou drevín. Bod c) v definíciách
nemáme čo je koreňový systém, ani koreňový priestor, nie je to dosť zrejmé. Keby ste
to zosúladili. Je to rozpor s definíciami.
Ing. Mičega - Máme tu, že je na VZ zakázané skladovať výkopový materiál... Ing. Kuľhová Áno, čl.7 ods.5 písm. c)...... Ing. Mičega - Čo to je bez platného povolenia? U mňa to evokuje,
že niekto povie, že má povolenie mesta... čo stavebné povolenie? Alebo aké?... Nezaslúžilo
by si dať samostatný bod, bez súhlasu rozkopávkového, resp. zvláštneho užívania
je zakázané... Konkrétne : pri dele minulý rok, všetku zeminu položili do zeleného pásu, bolo
to tam 2 až 3 mesiace... Dostane povolenie na zvláštne užívanie komunikácie. Budete musieť
striehnuť či to nemá uložené na zeleni? Ja by som dal, že to nemá čo robiť na zeleni.
Z písmena c) vybrať bez povolenia mesta nie je možné na zeleni skladovať zeminu
z výkopových prác.......... Tiež treba opraviť - máme reklamné stavby, nie reklamné zariadenia
(pozrite aj §72 stavebného zákona).

Prítomní členovia komisie diskutovali o termíne schválenia VZN. Navrhli VZN dopracovať
a po ďalšej komisii mať definitívne pripravený návrh na schválenie v MsZ. Prítomní ďalej
konštatovali, že je potrebné posilniť personálne MsÚ, koncepčným veciam sa musí venovať.


Ing. Mičega navrhol uznesenie a pristúpilo sa k hlasovaniu :

Uznesenie č. 35/17 : Komisia ŽPDIaÚP odporúča zapracovať uplatnené pripomienky členov
komisie do návrhu VZN o zeleni a predložiť VZN na riadne zasadnutie komisie.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.
Zapísala:
Ing. Viera Gugová
V Trenčíne dňa 30. mája 2017
Ing. Miloš MIČEGA
predseda komisie
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