
ZÁPISNICA 
z  rokovania Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v 

Trenčíne, konanej dňa 12. 3.  2019 o 16:00 v zasadacej miestnosti ÚÚP na Farskej ul. 10  v Trenčíne 

 

Prítomní:  

Martin Barčák (predseda komisie) 

Mgr. Miloslav Baco (poslanec) 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec) - ospravedlnený 

Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec) - ospravedlnený 

Mgr. Richard Medal (poslanec) 

Ing. Veronika Hlucháňová (odborník komisie) 

Ing. František Matečný (odborník komisie) 

 

Garanti komisie:  

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., Útvar územného plánovania 

Ing. Viera Gugová, Útvar stavebný a životného prostredia 

 

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia komisie:  

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Zápach z prevádzky Old Herold Hefe  

3. Dotácie v oblasti ŽP (materiál zaslaný elektronicky dňa 25. 2. 2019)  

4. Návrh na zriadenie subkomisie ŽP   

5. Rôzne  

6. Záver  

 

Na úvod privítal predseda komisie p. Barčák  všetkých prítomných, skonštatoval, že komisia 

zatiaľ nie je uznášaniaschopná, začal by zatiaľ neformálne.  Ako prvý bod navrhuje rokovať o bode č. 4 

-  Old Herold Hefe. Dal to do komisie ako samostatný bod, viacerí kolegovia vedia o tom dosť. Chce 

poskytnúť veľmi krátku informáciu, zopakuje to, čo sľúbil na tom stretnutí, a to aby k tomuto bodu bolo 

samostatné stretnutie, a je presvedčený, že túto vec treba riešiť. Oslovili ho ľudia, ktorých sa týka tento 

zápach, popísali mu tento stav, a pozvali ho na stretnutie, počul názor strany, ktorá vyvolala rokovania 

s mestom, dozvedel sa o histórii, stretol sa s pánom viceprimátorom aj primátorom, povedal im aj svoj 

záväzok o zvolaní špeciálnej komisie. Z tejto komisie odíde požiadavka na vedenie mesta, kde bude 

nejaká schéma celého problému, všetkých dokladov, materiálov, všetkých subjektov, ktorí sa toho 

zúčastnia....Hovoril s viceprimátorom Forgáčom. Táto schéma má ako keby 3 body, chce vedieť, čo 

hovorí územný plán, mali by sme si dohodnúť okruh ľudí, ktorí budú s mestom komunikovať. Mali by 

sme mať všetko k dispozícii, a ani nie preto, aby sme boli ako arbitri, ale aby sme sa dozvedeli, ako sa 

mieni v tomto probléme pokračovať. Teraz je to teda oficiálne na komisii. Malo by byť zrejmé, kde sú 

tie sporné body, schéma je konkrétna vec, kroky, ktoré robilo mesto, bude to verejná komisia, ako 

všetky...... malo by byť jasné, ako mesto bude v tomto pokračovať.  

 

Uznesenie č.9/2019:  

Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje zmenu programu, a to bod 4 zaraďuje ako bod 2. 

Hlasovanie:  

Za: 5                                   Proti: 0                                Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č.10/2019:  

Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje program zasadnutia ako celok. 

Hlasovanie: 

Za: 5                                   Proti: 0                                Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 4. Zápach z prevádzky Old Herold Hefe  

 

Predseda komisie p.Barčák skonštatoval, že teraz už riešime oficiálne tento bod. Toto je jeho 

informácia, opýta sa kolegov, čo chcú doplniť, nebude dávať hlasovať, aby mohli vystúpiť občania.  

Mgr. Medal – nevie, či mu ušiel nejaký časový rozmer... 

p. Barčák – zajtra je zastupiteľstvo, budeme teda žiada mesto o termín, ktorý nám stanoví, a spolu 

s okruhom cca 3 – 5 ľudí, si sadneme k tomu..... 

Mgr. Medal – pokiaľ vie, beží teraz stavebné konanie, tak aby nebolo neskoro... 

p. Barčák – zajtra je zastupiteľstvo, dohodneme sa.... 

Mgr. Medal – pre neho je súlad s územným plánom jasný, je to obťažujúca prevádza, a nemá to tak čo 

robiť, ak sa budeme dohadovať, či to smrdí veľa alebo málo.... na tejto pôde a na tejto komisii by sme 

sa mali k tomu postaviť, bez ohľadu na kopy papierov.....  

p. Barčák – nemôže celkom súhlasiť, on chce poznať všetky súvislosti, a musí tu byť najmä zákonný 

postup.....a býva v tejto lokalite, chce vedieť, ako to je, že si to dá vysvetliť 

Ing. Hlucháňová – súhlasí s pánom Medalom, čo sa týka zákona, je jasné, že musí byť všetko v súlade 

so zákonom, určite však treba podporiť občanov, už len to aký tam je územný plán, tak sa to bije, je to 

v rozpore.....nežije tu, ale pracuje v týchto lokalitách.....  

Zástupkyňa  občanov – ako je možné, keď tam pán Barčák žije, že to nevníma, ten zápach je 

neznesiteľný...... nechápe, že sa o to nezaujímal, má mail z r. 2016, nikto sa jej neozval.... 

Zástupca občanov – je tam vyjadrenie nadriadených orgánov že je tam porušenie zákona.... 

p. Barčák – nechce dávať vyjadrenie dopredu, stretnite sa na mieste, dajme na stôl všetky doklady, 

chce mať na stretnutí tých ľudí, a chce vedieť všetky súvislosti, a chce, aby to prestalo smrdieť..... treba 

s tým niečo urobiť... 

zástupkyňa občanov – stačí nevydať rozhodnutie o prevádzke.... 

zástupkyňa občanov – žije tam veľké množstvo ľudí, to nie je malá lokalita, len to naše sídlisko má 

okolo 600 bytov, pán primátor pred voľbami sľúbil, že to riešiť bude, teraz ešte nie je leto, nie je to tak 

cítiť, ale ak príde leto, znova to bude neznesiteľné... tento zápach obťažuje nielen ľudí tam žijúcich, ale 

všetkých Trenčanov.....cítiť to nielen na Zámostí.... primátor sľúbil, urobíme tlačovku pre médiá, 

a budeme to riešiť, teraz je po voľbách, a nič sa nedeje.... 

p. Barčák – chce urobiť jednoducho robotu, ktorá nám ukáže nejaký návod, ako ďalej, chce mať všetky 

papiere, všetko vyhodnotiť, a dozvedieť sa všetky súvislosti....chce vedieť, kde je chyba 

zástupkyňa občanov – chcú mať istotu, že mesto im chce pomôcť, bude mesto chcieť toto riešiť... 

a chcú teda vedieť, či primátor bude zastávať názor ich ako občanov, alebo menežment Old Heroldu 

Hefe, lebo podpisovať rozhodnutia bude niekto iný, než je komisia 

zástupkyňa občanov – ale oni ako obyvatelia sa obracajú na predsedu komisie ako poslanca....  

zástupcovia verejnosti  - ale oni už žiadali niekoľko krát...... 

p. Barčák – v tomto nepomôže, ale znova opakuje, chce všetky materiály na stôl, chce si všetko 

naštudovať, a následne sa stretnúť so zástupcami občanov..... 

zástupkyňa verejnosti – je to zahraničná firma, ktorá má konateľa v Estónsku, čo teda vyrábajú, keď 

tieto tradičné kvasnice sa vyrábajú v Nemecku, tak aké tradičné, niektorí tvrdia, že tento smrad má 

tradíciu.... 
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zástupkyňa verejnosti – táto komisia sa s tým oboznamuje prvýkrát, tak nech sa s tým oboznámia.... 

zástupca verejnosti – nech sa dá do záznamu, že oni ako verejnosť si dajú 3 zástupcov, lebo teraz ste 

verejnosť neoboznámili s touto komisiou 

p. Barčák – ešte raz hovorí, na tom stretnutí povedal, že bude zvolaná špeciálna komisia, a poďme 

vecne, krok za krokom, to že to dal do komisie, chcel, aby sa  aj kolegovia oboznámili s tým, veď zajtra 

je zastupiteľstvo, rozoberieme si to tam, poďme sa o tom baviť, treba povedať hneď, kto má za občanov 

vybudovať.... 

zástupkyňa verejnosti – chce sa spýtať, aká je teda spolupráca zastupiteľstva a mesta, keď v minulosti 

bola petícia 800 ľudí, v petícii mesto skonštatovalo, že je opodstatnená, a zastupiteľstvo to zrejme 

nevie, oni ako občania nevidia inú možnosť, ako sa postaviť v mestskom zastupiteľstve, a riešiť to..... 

p. Barčák – keď mu občania zavolali, do týždňa sa stretli, veď je povinný zastupovať občanov, ideme 

teraz urobiť robotu, a poďme to riešiť..... 

zástupkyňa verejnosti – myslí si, že mesto zamietlo petíciu pod koberec... 

p. Barčák – opakuje, niekto volal, aby sme sa stretli, a do týždňa sa stretli.... 

zástupkyňa verejnosti – písala už kolegyni Bredschneiderovej niekoľkokrát, tá komunikovala veľmi 

ústretovo, mohlo to byť aj v Infe, že aby sa občania ozvali, ak to smrdí..... 

p. Barčák – znovu opakuje, chcel by sa v tomto probléme dostali čo najďalej, stretnime sa na špeciálnej 

komisii 

Mgr. Medal – ak sa máme baviť len o tom, či je ten alebo iný papier v poriadku, nemá to zmysel, chce 

konkrétne riešenie a účasť vedenia, aby sa prijal konkrétny návrh... čo my vieme o petíciách, ako sa 

vybavili, len od kontrolórky vieme, koľko petícií prišlo, a ako sa vybavili...... myslí si, že je to aj ich chyba 

ako poslancov, že sa o petíciu nezaujímali, exekutíva to ale vie, mali by ako poslanci o tom vedieť..... 

p. Barčák – súhlasí s tým, aby po VMČ, ak vzniká nejaký problém, aby boli informovaní o takýchto 

situáciách, aké petície, ako sú vybavené.... 

Požiadavka ŽP4/2019: Komisia ŽPDIaÚP žiada, aby boli o vybavovaných petíciách informované VMČ a 

príslušné komisie. 

zástupca verejnosti – vedia poslanci, že prokuratúra našla chybu v konaní mesta? Že bolo 

konštatované porušenie zákona?  

p. Barčák – už to navrhol 2krát.... 

zástupkyňa verejnosti – pred voľbami primátor sľúbil, že niečo urobí, teraz sa už nikto neozval, neverí, 

že tento problém bude niekto riešiť, nevie, čo majú už ako občania robiť..... 

zástupca verejnosti – radi pozvú domov, aby videli, aká je situácia, aký je to smrad.... 

zástupkyňa verejnosti – znižujú sa hodnoty nehnuteľností, nasťahovali sa keď to nesmrdelo, a teraz.... 

kto im kúpi nový dom?  

zástupca verejnosti – hľadajú spôsob, ako sa stretnúť, veď nech Old Herold zarába, ale nech 

neobťažujú ľudí zápachom... čo je toto, 20 zamestnancov? Keď to človek číta, čo oni deklarujú, 

jednoducho je to smrad... 

zástupkyňa verejnosti – majú tam aj iné  veci, železnica, tvrdilo sa, že po úprave ju nebude počuť, ale 

je to naopak, ešte vlaky nahlas trúbia, je tam komunikácia, keď bola repná kampaň, chodili kamióny... 

prečo musíme trpieť niečím, čo nemusí byť.... keď tvrdia, že vo Viedni to majú a nesmrdí to..... bohvie, 

akú starú linku tam majú..... 

p. Barčák – poďme to teda riešiť ako navrhoval, na budúci týždeň bude stretnutie.... 

zástupkyňa verejnosti – je ochotná všetky právne argumenty dať, a stále to len posúvame, išli za 

primátorom, viceprimátorom, a stále je to dokola....... 

zástupca verejnosti – kedy by teda mohla zasadnúť špeciálna komisia.... 

p. Barčák – zajtra dá vedieť, aby sme si dohodli termín, je zastupiteľstvo, vážne urobí všetko preto, aby 

sme to posunuli ďalej, on vidí, že sú ľudia zúfalí, ideme urobiť  kroky, kvôli tomu sme tu, aby sa 

posunuli..... 
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MUDr. Žďársky – to, že tento problém je tu už roky, chce vysloviť, že je neuveriteľné, že tento problém 

sa rieši až po takej dlhej dobe, či už zo strany mesta alebo poslancov.... 

p. Barčák – bude volať zástupcom verejnosti, zajtra dá vedieť, ako ďalej 

zástupca verejnosti – je možné vystúpiť na zastupiteľstve?  

p. Barčák – samozrejme, nie je problém... 

Mgr. Medal – treba sa obrátiť na primátor, aby sa vystúpenie verejnosti k problematike zápachu 

zaradilo do programu.... 

p. Barčák – tento bod teda máme za sebou, je rád, že občania prišli......verí, že ďalšie stretnutia budú 

pozitívnejšie... 

zástupkyňa verejnosti – ešte by ju zaujímalo, aký má na to názor tá fabrika, keď vedia, že je takýto 

názor..... 

zástupkyňa verejnosti – všade sa píše, že ide o najmodernejšiu technológiu, a v správe z 2014 sa píše, 

že doviezli repasovanú linku..... 

p. Barčák – ešte raz ďakuje, kľudne môžu občania sedieť ďalej..... 

 

Bod 3.  Dotácie v oblasti ŽP (materiál zaslaný elektronicky dňa 25. 2. 2019)  

 

p. Barčák – prišla tabuľka s vyhodnotením, jemu sa to ale zdá byť veľmi zložité....povedal to aj 

garantke... zdá sa mu to šialené, keďže ide o pár eur, je to podľa jeho prvého pocitu smiešne, 

rozhodovať takýmto spôsobom.... 

Mgr. Medal – vzniklo to s dobrým úmyslom, v zásade sa mu to páči, že je to odškálované, treba sa 

zamyslieť, že keď prídu 3 projekty, tak tam súťaž nie je.... osobne si váži ľudí, ktorí do toho idú, a ich 

aktivitu treba podporiť...... 

p. Barčák  - tak potom treba najprv zvýšiť rozpočet, treba povedať čo s tým.... súhlasíme s tým, aby 

tam bolo najskôr oveľa viac peňazí, aby vznikla súťaž, aby mali ľudia chuť do toho ísť? Čo s týmto, 

pridelíme maximálne sumy, ktoré sa dajú a ani to nebudeme riešiť? Má skúsenosť, bol v sociálnej 

komisii, tam všetci klamali.... ak navrhujete, že s tým nevieme, iné robiť, než odsúhlasiť tých 70%, je 

za to..... Navrhuje hlasovať členovia odporúčajú schváliť žiadosti o dotácie v oblasti ŽP tak, ako boli 

doručené a vyhodnotené.  

Ing. Gugová – mali by sme dodržať VZN...  

Mgr. Medal – jemu na tom prekáža, že ešte podľa získaných bodov sa ešte prepočítava, hodnotenie 

projektov áno, ale prepočítavať ešte podľa získaných bodov.......  

Ing. Gugová – VZN sa dá otvoriť..... 

 

Bod 4. Návrh na zriadenie subkomisie ŽP   

 

p. Barčák – tu potrebujú kolegu Žďárskeho.... ukazuje sa, že problematika komisie je tak široká, ak by 

bola takáto subkomisia urobí časť práce, má skúsenosti s cyklokomisiou, tak je za to, aby vznikla 

napríklad subkomisia životného prostredia, ktorá by riešila problémy s chuťou, časom.... 

Mgr. Baco – čo má byť náplňou tej subkomisie..... 

p. Barčák – cyklokomisia je aj nie je dobrý príklad, lebo je to úzko vymedzená téma, ak sa nájdu ľudia, 

ktorí by boli ochotní pracovať, na stretnutí s primátorom to načrtol, nemal s tým nijaký problém. Ide 

o to, či si my povieme, že ideme takúto komisiu urobiť, šéfovať by mal niekto z poslancov, myslí si, že 

kolega Medal by mohol odísť z cyklokomisie a riešiť túto subkomisiu.... má pocit, že skúsenosti 

z cyklokomisie by mohli rozpohybovať novú komisiu životného prostredia.....  

Mgr. Medal – je otázka nejakého štatútu komisie, aj s cyklokomisiou si prešli nejakým vývojom, aj tak 

sa všetko prenášalo na rokovanie tejto komisie.... nejaká úspora času z toho nebola..... ak, nech je 

komisia samostatná, na toto volebné obdobie, a ukáže sa či to má zmysel..... 
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p. Barčák – je podľa neho jedno, aká forma, netvrdí, že to má byť pod touto komisiou.... mal na mysli 

model cyklokomisie, otázka je, či sa vieme o tomto baviť s poslancom Medalom, potom s vedením 

mesta, my sa tu musíme dohodnúť, ako by mala táto komisia pracovať, kopia sa veci, ktoré treba 

riešiť.... 

Mgr. Medal – od začiatku hovorí, že treba minimálne posilniť aspoň túto komisiu, v každom meste 

v podstate je samostatná komisia ŽP, logiku táto úvaha má..... 

p. Barčák – preto hovoril s poslancom Žďárskym, mal by tam byť niekto, kto aj bude 

pracovať......riešenie zápachu je príkladom pre subkomisiu......  

Mgr. Medal – skúsme sa k tomu vrátiť ešte na budúcej komisii..... 

p. Barčák – súhlasí, veď teraz len chcel, aby sme si po povedali že áno..... 

 

Uznesenie č.11/2019: 

Prítomní členovia komisie berú na vedomie možnosť vytvorenia špeciálnej  komisie pre oblasť ŽP 

rovnakým modelom ako je cyklokomisia. 

Hlasovanie: 

Za: 5                                   Proti: 0                                Zdržal sa: 0 

 

5. Rôzne  

 

Mgr. Medal – keď už sme u procesných záležitostí, dáva na zváženie, aby boli komisie v sobáške, tento 

priestor je malý.... 

p. Barčák – nebude meniť názor, a nechce žiadne úkolovanie, čo má robiť, je mu to nepríjemné... ak by 

sme mali fungovať pod takýmto tlakom, ale skôr takúto komunikáciu, ako sme pred chvíľou riešili, iba 

strpí, ale ďalšia komisia môže byť vo veľkej zasadačke, ide o to, že ak chceme niečo riešiť, chce pracovať 

tak, aby ľudia nemali dôvod sem chodiť.....  

Ing. arch. Mlynčeková, PhD. - ak budú v programe body, kde sa dá predpokladať účasť verejnosti ako 

teraz, nie je problém iná zasadačka, z praktického hľadiska je ale zasadačka ÚÚP lepšia, ale je to na 

poslancoch.... 

p. Barčák – ak by sa zdalo, že tento priestor nebude vyhovovať, vieme sa dohodnúť inak..... 

Mgr. Medal – on len principiálne, aby sme boli čo najbližšie k ľuďom, počul ich na schodisku, ako sa 

pýtajú, kde to je, kde to majú hľadať...... 

p. Barčák – ešte povie k tomu, čo poprosil garantku, aby zápisy z komisií boli čo najjednoduchšie..... 

záznam poslať poslancom, aby to zmenili podľa potreby ešte predtým, než podpíše záznam.....  

Ing. arch. Rožník – chce povedať, že ide o komisiu s najväčším zásahom do života ľudí, je za to, aby sa 

zobralo samostatne životné prostredie, napríklad oblasť odpadov, ľudia sa snažia separovať, potom sa 

pýtajú, kto bude čistiť ostatné.... čiže je za vytvorenie komisie ŽP, podporuje to za občanov......aj 

z hľadiska rozdelenia úradu je to tak, životné prostredie je samostatné, územné plánovanie tiež..... 

Mgr. Medal – vedenie mesta sa teda k tomu stavalo ústretovo... ešte má inú vec, bolo spomínané 

stretnutie s predsedami VMČ, a vie, že sa s nimi už stretol predseda komisie sám.... 

p. Barčák – vysvetlí.... bol s predsedom VMČ Juh, požiadal ho, a to bude tlmočiť aj ostatným 

predsedom, aby si zmapovali problematické veci, aby sme si potom sadli na bicykle a prešli celé mesto, 

ale s tým, aby sa problémy dali na papier ešte predtým, než sa vyberú do terénu. Jednoducho, aby 

predsedovia VMČ si zmapovali svoje územie, a určite to bude rozsiahly materiál. Primátor hovoril aj 

o autobuse, ale to určite nebude výjazd ani na hodinu ani na dve.... spraviť takýto materiál, naštudovať 

ho, nebude jednoduché..... v podstate tam vedenie mesta nepotrebuje, ale potrebuje tam úradníkov 

– odborníkov. Je to komplikovanejšie, než si na začiatku myslel.... 

Mgr. Medal – myslí si, že jeden deň bude málo, na každú mestskú časť minimálne deň, možno urobiť 

aj fotodokumentáciu, nielen písaný materiál....... 
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p. Barčák – tieto materiály budú náročné na naštudovanie, treba ich požuť tu v komisii a až potom ísť 

do terénu......keď to ideme rozoberať na drobné, je to náročné, ale keď to neurobíme.... ešte je to 

otázka, či je to aj plán investícií, toto všetko treba zosúladiť aj s investíciami..... poslanci poznajú svoju 

mestskú časť, ale ostatné nie...... v minulosti sa dávali do rozpočtu veci, ktoré vznikli z VMČ... takže 

takúto nejakú predstavu má..... primátor chcel autobus, ale na mnohé miesta sa tým nedostanú... je to 

veľa roboty..... 

p. Barčák – opýta sa ešte, je predstava, čo by sa malo riešiť na najbližšej komisii, mimo vecí, čo prídu 

z úradu.... 

Mgr. Baco – chcel by bod k riešeniu vjazdu na námestie, vie, že sa pripravuje obmedzenie vjazdu do 

9.00, chcel by toto riešiť systémovo...... aj za účasti vedúceho útvaru mobility.....  

Mgr. Medal – on s takýmto obmedzením nesúhlasí, problém nie je zásobovanie, ale tí, ktorí tam prídu 

na rannú kávičku, ale týmto spôsobom, rovno skrátiť zásobovacie hodiny.....  

 

Na záver poďakoval predseda komisie za účasť na dnešnej komisii.  

 

Zapísala: 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 

garant komisie 

 

V Trenčíne dňa 25. 3. 2019.  

         Martin Barčák 

            predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


