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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, 

konaného dňa 19.05.2020 o 16:00 v zasadacej miestnosti MsÚ na Mierovom námestí 2  
v Trenčíne 

 

Prítomní:  

Martin Barčák (predseda komisie) 

Mgr. Miloslav Baco (poslanec) 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec)  

Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec)  

Ing. Marian Michalík (odborník komisie)  

Ing. František Matečný (odborník komisie) 

Mgr. Richard Medal (poslanec) - neprítomný 

 

Garanti komisie:  

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

Ing. Viera Gugová, útvar stavebný a životného prostredia 

 

Hostia: 

Ing. Mária Capová, útvar ekonomický 

Ing. Ingrid Kuľhová, útvar ÚP 

 

Program komisie:  

1. Otvorenie a schválenie programu.  

2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2019. 

3. Participácia starostlivosti o verejnú zeleň. 

4. Návrh Zmeny a doplnku č.6 Územného plánu mesta Trenčín - Lokalita Suchý dub - Juh. 

5. Rôzne.  

6. Záver.  

 

Bod 1. Otvorenie a schválenie programu. 

 

Na úvod predseda komisie privítal prítomných. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

komisie. Komisia je uznášaniaschopná.  

 

Uznesenie č.5/2020  

Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje program zasadnutia. 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Barčák, Mgr. Baco, RNDr. Harcek, PhD., Ing. Matečný, Ing. Michalík)         Proti: 0         Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Bod 2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2019. 

 

Ing. Capová: Informovala o Záverečnom účte Mesta Trenčín za rok 2019, ktorého súčasťou je aj 

hodnotiaca správa. Popísala, čo obsahuje, vysvetlila čerpanie rozpočtu, hovorila o hospodárskom 

výsledku za rok 2019.  

„Na zasadnutí v máji 2020 bude mestské zastupiteľstvo rozhodovať o použití finančných prostriedkov vo 

výške 2,7 mil. €. Navrhujeme, aby hospodársky výsledok za rok 2019 bol použitý prioritne na riešenie 

dopadov krízy v roku 2020 tým, že znížime rozpočtované príjmy mesta. Prognózy, ktoré štát zverejňuje sa 
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rôznia, nevieme ako to celé bude, aké budú výpadky. Záverečný účet hovorí o tom, že tie peniaze sa 

presunú do rozpočtu roku 2020 a o rozdelení sa bude rozhodovať v zmene rozpočtu. Návrh záverečného 

účtu a hospodárenie za minulý rok overil nezávislý auditor. Správa auditora je súčasťou záverečného 

účtu. V rámci záverečného účtu je na s.164 navrhnuté rozdelenie hospodárskeho výsledku, o ktorom som 

už hovorila. Mesto Trenčín je povinné v súlade so zákonmi tvoriť z hospodárenia minulého roku rezervný 

fond 3712,70 €. Navrhli sme ho použiť v rozpočte 2020. Príloh je 24 (vymenovala). Tento záverečný účet 

minulý týždeň prerokovala finančná a majetková komisia a navrhla ho MsZ schváliť.“ 

Do diskusie sa zapojil RNDr. Harcek a p.Barčák.  

Počas bodu do miestnosti vstúpil Mgr. Ing. Kolář. 

 

Komisia berie predložený materiál na vedomie. 

 

 

Bod 3. Participácia starostlivosti o verejnú zeleň.   

 

Ing. Kuľhová: „Máme žiadosti od občanov, že si chcú vysadiť niečo vo verejnej zeleni. Niektoré 

informácie sme prebrali od Bratislavy, ktorá už tieto programy má. Spolupracovali sme pri vypracovaní 

materiálu s útvarom právnym. Program adopcia zelene - občan si môže adoptovať zeleň za podmienok 

ktoré mu dáme, alebo je to program garant zelene, vtedy sa nepodieľa na starostlivosti svojou činnosťou. 

Buď daruje finančné prostriedky mestu za účelom výsadby, alebo rovno daruje sadovnícky materiál, alebo 

prvky drobnej architektúry. Program adopcie je nastavený tak, aby trval minimálne 3 roky. Požiadavky 

o adopciu sa posudzujú individuálne, samozrejme vyjadrujú sa aj kolegovia z MHSL, životného prostredia, 

z investícií... Pozemok zostáva verejný, prístupný, nie je tam obmedzené právo pohybu. Stále je plocha 

verejnou zeleňou a aj rastlinný materiál sa stáva súčasťou verejnej zelene, nie je jeho. Pri výsadbe 

nesmie dôjsť ku kolízii s inžinierskymi sieťami, informácie dostane od nás. Väčšinou ide o občanov, ktorí 

si chcú vysadiť úzky pás medzi bytovým domom a chodníčkom. Pri právnických osobách môže ísť aj 

o výsadbu väčších stromov. Ak ide o právnickú osobu dostane podmienky.“  

p.Barčák: „Som rád, že sa dokument vypracoval a začíname sa o ňom baviť. Nenachádzam tam niečo, 

čo by ma malo motivovať, že to mám robiť. Samozrejme ak niekto chce vysadiť musí to vysadiť múdro. 

Pre mňa to má byť niečo čo má motivovať prečo vysadiť strom. Zátoka potoka, odovzdávanie 

vnútroblokov, diskutoval som na rôznych miestach - vlastné predstavy, prečo by si dávali žiadosti... Skôr 

to bolo myslené, že bude tabuľka 0,01 €/m2 trávnika... My Vám dáme benzín, ak to budete kosiť...  

V materiáloch je napísané: ´Partner zodpovedá za správne nakladanie s odpadom.´ Ak by chceli moji 

rodičia kosiť, zavolajú na MHSL, či im ju odvezú. Majú odviezť trávu na bioskládku?! To neurobia...“  

Ing. Kuľhová: „Nejde nám o kosenie. Kosenie máme vysúťažené. Je to vyslovene výsadba, skrášlenie, 

zveľadenie prostredia občanmi, dobrovoľne.“ 

p. Barčák: „Nie je to to, čo sme chceli. Hovoríte, že nie kosenie. Ja poznám konkrétne prípady, chcú sa 

starať o pozemok pred domom, o vnútroblok. Treba ich motivovať.“ 

Ing. Kuľhová: „Pri kosení občanmi dochádza k poškodeniu stromov. S právnym sme to riešili tak, že 

kosenie materiál neobsahuje. Nie je to adopcia zelene v zmysle kosenia. Program garant - garant 

poskytne materiál na sadenie, my poskytneme miesto. Napríklad veľvyslanectvo ku konkrétnemu výročiu 

chcelo sadiť čerešne. Zabezpečili materiál aj samotnú výsadbu.“ 

p. Barčák: „Chceme riešiť kosenie. Opäť spomenie zátoku pokoja - očakávali, že dostanú podporu, lebo 

majú vlastnú kosačku. Neviem presne aký je tam teraz režim... V zmysle zákona musia trávu odniesť na 

skládku...“ 

Ing. Kuľhová: „Môžu mať kompostér. Áno, z malej plochy kompost využijú priamo na nej. Riešime 

žiadosti, ktoré máme ak je to ucelená plocha, ktorá neruší kosenie, zlegalizujeme a dáme noty na to, aby 

neboli problémy pri kosení a v budúcnosti. Zátoka pokoja je ideálna, aby sa nekosila stále.“  

p. Barčák: „Na Veľkomoravskej za nás dobrovoľne orezávajú kríky, starajú sa o plochy. Zavolá na MHSL 

a bioodpad odvezú. Teraz to v materiály nie je ...“ 

Ing. Kuľhová: „Programy majú riešiť výsadby na menšej ploche.“  
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p. Barčák: „Rozumiem čo hovoríte, ale prečo toto má niekto čítať... Aktívny ľudia si chcú kosiť. My sme 

hovorili, že ľudia sa chcú starať o plochy aj kosením. Chceme, aby sa ľudia starali, vyprovokovať chcenie. 

Inšpiráciu materiálom. V tejto chvíli materiál môžeme zobrať na vedomie... Prídem za vami, skúsim niečo 

napísať. Právne napíše, čo má spĺňať.“ 

Ing. Kuľhová: „Snažíme sa o lúčne trávniky. Momentálne nevieme, čo bude, prišlo škrtanie. Kvitnúce 

rastliny sú dôležité pre hmyz, toto prispeje k biodiverzite. Potom môžeme inštalovať hmyzie domčeky.“  

p. Barčák: „Budem diskutovať o tomto s kolegom Medalom. Vnímam to tak, že sme začali diskusiu 

a skúsime sa niekam posunúť.“ 

Ing. Michalík: „Ak niekto príde s požiadavkou na adopciu zelene individuálne prejednať, čo mesto môže 

ponúknuť. Všeobecne sa to nedá dohodnúť. Treba diverzifikovať. Ak niekto chce malý záhon - skalku 

potrebuje len krhličku a hrabličky, ak niekto chce mať väčšiu plochu má tam trávu, je to iný prípad. Ťažko 

to urobiť paušálne.“ 

p.Barčák: „Vzniklo to keď bol pocit, že sa máme zbavovať vnútroblokov, pozemkov. Odovzdať užívateľom 

- občanom, ak to nie je verejný priestor, nevedie tam cesta niekam. Toto by bol jeden z krokov, ľudia 

príjmu to územie, získajú iný vzťah.. Toto je staré desať rokov. Mohli sme mať 10 % plôch, ktoré budú 

zelené, žiadne garáže. Ak by to bolo ich nekosili by sme to my.“   

Ing. Kuľhová: Uviedla príklad domu, kde sa ľudia nevedia dohodnúť na ničom, nechcú kupovať kosačku. 

„Muselo by dôjsť k dohode všetkých vlastníkov.  Ďalší príklad kúpili pozemok pri dome len traja ľudia.“  

p. Barčák: „Hovoríme o mestských pozemkoch, ktoré sú nezmyselne mestské. Pre ľudí by to bol prvý 

krok, aby pozemok bol ich. Lokality kde zeleň neužívajú iní, len tí čo tam bývajú.“ 

 

 

Bod 4. Návrh Zmeny a doplnku č. 6 Územného plánu mesta Trenčín - Lokalita Suchý dub - Juh. 
 
Ing.arch. Mlynčeková: „Materiál pôjde na budúci týždeň do zastupiteľstva. Po schválení MsZ bude môcť 
investor ďalej pokračovať s tými obmedzeniami, ktoré sa nastavili. V časti za ulicou Južnou budú môcť byť 
len rodinné domy, je tam špeciálny regulatív. Presunula sa tá komunikácia.  To ďalšie územie, tam sa 
navyšuje výška, ale to nie je v dotyku s Južnou ulicou. Tie ostatné veci, ktoré dával pán Babič, za 
občianske združenie budeme riešiť vo veľkej aktualizácii. Prepojenie ulice Južnej budeme riešiť v rámci  
ďalšieho procesu. K návrhu neboli zásadné pripomienky. Všetko je v poriadku, všetky vyjadrenia k lokalite 
Suchý dub máme. Upovedomenie sme špeciálne posielali občianskemu združeniu Južná cesta aj CEA, 
prevzali si, nedali žiadne pripomienky.“ 
 
p.Barčák: „Predpokladám, že na Juhu tomu bola daná primeraná pozornosť. Považujem to za vybavené. 
Berieme na vedomie. Nehlasujeme. Je to téma Južanov.“ Dal slovo kolegom. RNDr. Harcek: „Viackrát to 
bolo na zasadnutí VMČ.“ 

 

Komisia berie predložený materiál na vedomie. 
 
 

Bod 5. Rôzne 

 

RNDr. Harcek: Čerstvá informácia od podpredsedníčky vlády pani Remišovej - obce, mestá, VÚC  budú 

môcť si dávať projekty na zníženie dopadov koronakrízy do výšky 50 tisíc. Sleduje mesto situáciu 

ohľadom týchto projektov? Podobná výzva bola koncom minulého roku, bol o to záujem. Ak prídu zdroje 

od štátu takouto formou je Trenčín pripravený?  Ide mi o otvorenie diskusie, aby bol Trenčín pripravený 

kapacitne, projektanti... Majú to byť jednoduché žiadosti.  

 

p. Barčák: Téma juhovýchodný obchvat - vysvetlenie (súvislosti, riešenie dopravy v centre, TRENČÍN si 

TY), prosím hlavného architekta o informovanie komisie na najbližšom zasadnutí komisie. Chcem, aby 

sme boli informovaní. 

 

Mgr.Ing. Kolář: Kultúrne stredisko Stred? 
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p.Barčák: „Teraz o tretej bol ´poslanecký prieskum´. Na budovu kultúrneho strediska je vypracovaný 

znalecký posudok. Predseda VMČ má názor, že treba budovu pozrieť. Konštatujem, že nie som statik. Má 

tam byť oponent statik... Budova je zatvorená. Je to odborná vec. O prípadnej investícii sa bude hlasovať 

v zastupiteľstve. Variantov je viac...“ 

 

Bod 6. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.  

 

Zapísala:  

Ing. Viera Gugová 

 

V Trenčíne, dňa 25.05.2020 

 
Martin Barčák 

                 predseda komisie 


