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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania 
konaného dňa 21.01.2021 online formou videokonferencie v súlade s článkom 9 

Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

 

Prítomní online:  

Martin Barčák (predseda komisie)  

Mgr. Miloslav Baco (poslanec) 

Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec)  

Ing. František Matečný (odborník)  
Mgr. Sylva Mertanová (odborníčka) 

Ing. Marián Michalík (odborník) 

 

Mgr. Richard Medal (poslanec) - ospravedlnený 

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

 

Garanti komisie:  

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

Ing. Viera Gugová, útvar stavebný a životného prostredia 

 

Hostia: 

Bc. Zuzana Čachová, ÚSaŽP 

 

Program zasadnutia:  
1. Otvorenie a schválenie programu.  
2. Informácia o autobusovej stanici (terminál SIRS).  
3. Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín. 
4. Informácia o zavedenom zbere biologicky rozložiteľného odpadu v meste Trenčín.  
5. Rôzne.  
6. Záver. 

 
Bod 1. Otvorenie a schválenie programu. 
Na úvod p. Martin Barčák privítal všetkých prítomných. Komisia je uznášania schopná, 6 členovia sú 
online.  
 
K bodu 2. Ing. arch. Mlynčeková navrhuje počkať kým sa pripoja kolegovia. 
 
Bod 3. – Návrh VZN č.2/2021, ktorý sa mení a dopĺňa VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín. 
Bc. Čachová: Mám informáciu, že zastupiteľstvo sa v januári nebude konať. Zmenu VZN sme 
pripravovali na 2 fázy. Teraz bola pripravená skrátená novelizácia ako prvá fáza. Na ďalšej komisii bude 
komplexnejšia novelizácia, rozsiahlejšia.  p. Barčák:  Chcem počuť váš názor kolegovia. Odkladáme tento 
bod. 
 
Bod 4. Informácia o zavedenom zbere biologicky rozložiteľného odpadu v meste Trenčín. 
p.Barčák: To som dával ja. Ako je zatiaľ vyhodnotený biologický odpad? Ako to funguje nefunguje? S čím 
treba pomôcť? Bc. Čachová: Zatiaľ je to v pohode. Koncom novembra začiatkom decembra sa vyvesili 
oznamy, aby sa zástupcovia vlastníkov bytov prihlásili na odobratie košíkov a letákov. 10tisíc košíkov na 
bioodpad sa rozmiestnilo do vianočných sviatkov. Teraz sa ešte môžu nahlasovať bytové domy. 
Najnovšiu informáciu mám, že zarezervovaných je už teraz 14 500 košíkov. Bytové domy sa výrazne 
zapojili. V ďalšom kole, ak sa podarí vybaviť z environmentálneho fondu prostriedky budú dokúpené 
ďalšie košíky, a boli by odovzdané ďalším bytovým domom, prípadne aj záujemcom z rodinných domov. 
p.Barčák: Akú máme databázu predsedov? Bc. Čachová: Predsedovia spoločenstiev alebo zástupcovia 
vlastníkov a registrovali cez webovú stránku.  p.Barčák: A ako sa plnia smetiaky? Bc. Čachová: Vonku 
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sa rozmiestnilo 600 ks nádob na bioodpad. Priebežne riešime lokality, na ktoré sa zabudlo a občania to 
nahlasujú. Minulý týždeň bol prvý vývoz bionádob, tento týždeň sa vyvážajú len bytové domy. Množstvá 
zatiaľ nemám. Mám informáciu, že v prvom zvoze bol v celku čistý odpad. 
 
 
Bod 5. Rôzne.  
Mgr. Mertanová: Chcem sa opýtať na obmedzenie možnosti zaviesť pokosenú trávu z rodinných domov 
na zberný dvor. Je to veľký objem hmoty, peňazí? Má sa to znemožniť. Stane sa niekomu, že za celý rok 
nemôže pokosiť záhradu, napríklad, že je starý človek chorý. Ako s ňou má naložiť? Bc. Čachová: Bude 
to súčasťou návrhu VZN, že nie je dovolené dovážať do zberných dvorov pokosenú trávu a lístie, ktoré je 
domácnosť povinná skompostovať. Rodinné domy podpísali prehlásenie, že kompostujú. Máme za to, že 
majú o to nižší poplatok (lebo majú množstvový zber), nemajú dôvod zaťažovať zberné dvory odpadom 
ktorý vedia kompostovať. Zberné dvory majú slúžiť na odpad, ktorý ešte treba upravovať (napríklad 
zoštiepkovať...). Ak niekto nevie kompostovať nech si prihlási bionádobu. Zostáva kampaňový zber - jarné 
a jesenné upratovanie, počas ktorého do VOK môže ísť aj to čo ľudia nevedia - nechcú skompostovať. 
Skompostovať sa dá aj burina,... Ten kto nevie skompostovať  má možnosť bionádoby. Náklady na 
zberné dvory sa musia premietnuť do poplatku aj ostatných, popiera to myšlienku množstvového zberu. 
Mgr. Mertanová: Ak je to vyčíslené z faktúr, že ľudia čo nemajú bionádobu nosia to do zberných dvorov. 
Koľko toho je? Bc. Čachová: Bioodpad sa dá vyčísliť. Nemám takúto informáciu pripravenú, musela by 
som to dopredu vedieť. Ten kto má bionádobu má mať toľko koľko reálne potrebuje. To obmedzenie je 
pre odpad, ktorý má domácnosť zlikvidovať na svoje náklady. Buď to skompostuje a nemá náklady ani on 
ani mesto, alebo si objedná zaplatí bionádobu v takom počte ako potrebuje. Musí znášať náklady na 
bioodpad. Mgr. Mertanová: Ak má niekto veľký pozemok, metrovú trávu a raz za rok to potrebuje 
zlikvidovať. Ako ju má zlikvidovať? Bc. Čachová: Vlastník sa má starať priebežne o svoj pozemok. Má 
kompostovať, na každom pozemku môže byť kompostovisko. Mgr. Mertanová: Staršia pani, ktorá 
nevládze? Má za prívesný vozík trávy... Bc. Čachová: Môže si bioodpad zhromažďovať na svojom 
pozemku, a počas jarného a jesenného upratovania to uloží do veľkoobjemových kontajnerov. 
Domácnosti podpísali, že kompostujú. Ďalšia možnosť je komerčná - objednať si pristavenie kontajneru, 
samozrejme si to zaplatí. Mgr. Mertanová: Súkromný pozemok, ktorý nemusí prislúchať k domu. 
Napríklad sad v Orechovom. Nemôže odovzdať bioodpad v zbernom dvore? Bc. Čachová: Je pôvodcom. 
Ten kto vyprodukuje odpad musí odpad zlikvidovať, aj keď je to suchá tráva, sa musí o likvidáciu postarať, 
bioodpad skompostovať. Do budúcna sa takto nastavuje legislatíva. Zadarmo ju vie zlikvidovať 
kompostovaním. Ak potrebuje má si vytvoriť hoci aj 4 kompostovacie miesta. Mgr. Mertanová: Do 
kompostárne nemôže odviesť? Napríklad za poplatok. Bc. Čachová: Kompostáreň spracúva aj 
kuchynské odpady, prebieha tam hygienizácia, nebude bežne prístupná. Zberné dvory budú prijímať 
dreviny, štiepku a podobný materiál (nie pokosenú trávu a lístie). Nebudú na odpad, o ktorý sa 
domácnosti majú postarať v mieste svojho vzniku. Každá domácnosť si môže vybrať. Sú vytvorené 
možnosti bionádoba alebo kompostovanie. Mgr. Mertanová: Záhrada v extraviláne? Bc. Čachová: 
Záhrady musia kompostovať. Záhradkárske osady rovnako musia kompostovať. Ak nemôžu kompostovať 
využijú komerčné možnosti. Ak si objednajú záhradnícku firmu tá je povinná zlikvidovať bioodpad 
v zmysle zákona ako súčasť služby.   
 
bod 2. Informácia o autobusovej stanici (terminál SIRS).  
Ing.arch. Mlynčeková: Pán viceprimátor na správu nereaguje, kolegovi Beďatšovi som sa nedovolala. 
Navrhuje presunúť bod na nasledujúce rokovanie komisie. 
p.Barčák: Určite chceme tento bod prerokovať... aj v širších vzťahoch. Povedali sme si, že budeme túto 
tému pravidelne otvárať, aby sme vedeli ako sa vyvíja. 
 

Bod 6. Záver 

Predseda komisie p.Barčák poďakoval všetkým za účasť a poprial veľa zdravia.   

 

Zapísala:  
Ing. Viera Gugová  

 

V Trenčíne, 28.01.2020 

 

 
Martin Barčák 

                 predseda komisie 

 


