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

konaného dňa 09.03.2021 online formou videokonferencie v súlade s článkom 9 
Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

 

Prítomní online:  
Martin Barčák (predseda komisie)  
RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec) 
Mgr. Richard Medal (poslanec) 
Ing. František Matečný (odborník komisie) 
Ing. Marian Michalík (odborník komisie)  
Mgr. Sylva Mertanová (odborníčka) 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Miloslav Baco (poslanec) 
Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec)   
 
Online prítomní garanti komisie:  
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., Útvar územného plánovania 
Ing. Viera Gugová, Útvar stavebný a životného prostredia 
 
Hostia:  
Bc. Mária Ďuďáková, ÚSŽP 
Bc. Zuzana Čachová, ÚSŽP 
Ing. arch. Martin Beďatš, hlavný architekt mesta 
 
Dnešné rokovanie komisie ŽP sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnilo online. Predseda komisie 
privítal prítomných, uviedol program dnešnej komisie, a to nasledovne:  
 
1. Otvorenie a schválenie programu. 
2. 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. 
3. Informácia o zmenách a doplnkoch č.4 ÚPN mesta Trenčín. 
4. Rôzne. 
5. Záver. 
 
Prítomní členovia komisie nemajú námietky k dnešnému programu komisie. 
 
Bod 2.  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. 

Bc. Čachová – doplnilo sa pár definícií, čo sú školské zariadenia, tabuľka poplatníkov na frekvenciu 
vývozu komunálneho odpadu, všetko ostatné je nezmenené. V januári sme už tento materiál riešili, 
je to spojené s tým, že sa zavádza vývoz kuchynského odpadu, posúva sa vývoz 1x za 14 dní aj pre 
domácnosť pre iný počet členov, 5 členov, všetko sú to skôr také administratívne veci, je plošne 
zavedený systém, menia sa ale podmienky na zberné dvory pre vývoz lístia,  v zberných dvoroch sa 
môžu ukladať len konáre, a väčší bioodpad, keďže domácnosti majú povinnosť kompostovať, jarné 
upratovanie ostáva nezmenené. 
Mgr. Medal – chce sa znovu poďakovať, že sa rozšíril počet domácností, ktoré môžu vyvážať odpad 
raz za 2 týždne. Chce sa spýtať na odvoz odpadu na zberné dvory, koľko je teda takýchto prípadov 
zdokumentovaných, že sa to zneužíva.... 
Bc. Čachová – skôr išla informácia od MP, že sa zneužíva a odvážajú to občania na zberný dvor, 
a pritom podpísali čestné prehlásenie, že kompostujú.... spočítané na vzorke to nie je, ale boli to 
námatkové kontroly. Keď domácnosť nevie odpad skompostovať, dá sa to riešiť inak, je v expertných 



skupinách pri ministerstve, takže sa tejto problematike venuje starostlivo. Je to o tom, že každá 
domácnosť si vie bioodpad spracovať doma, na svojom pozemku.... 
Mgr. Medal – malo by to byť aj osvetou, aby si ľudia spracovávali bioodpad doma, hovorili sme o tom 
aj na januárovej komisii, kolegyňa Mertanová dôvodila rôznymi príkladmi, kedy sa dá uvažovať 
výnimkou, alebo neštandardnými prípadmi, kedy to môže priniesť komplikácie, tento zákat.... 
Bc. Čachová - nevie si úplne predstaviť, ako zadefinovať tieto výnimky, sú predsa jarné a jesenné 
upratovania, kedy môžu ľudia využiť kontajnery... 
Mgr. Medal – chce sa spýtať na článok VII, celkom tomuto nerozumel.... je to triedený zber pre 
právnické osoby, ako to majú preukázať?  
Bc. Čachová – musia to preukázať zmluvou so zberovou spoločnosťou..... 
Ing. Michalík – má len poznámku, každá ZO by mala mať svoje kompostovisko....má poznámku 
k jarnému upratovaniu, je takým zvykom, že tráva a bioodpad sa nahádže do kontajnerov, bolo by 
dobré upozorniť, aby sa to tam nedávalo, nebola by možnosť dať pohrabanú trávu a lístie niekde 
vedľa, a auto by to prišlo zobrať...teda že by sa to nedalo do VOK, aby sa nezaplnil hneď.... 
Bc. Čachová – keď sa naplní VOK počas upratovania, tak MP ho ide vyviezť a vráti sa späť.... 
Ing. Michalík – mal na mysli nádoby na komunálny odpad... 
Bc.  Čachová – ak si okolie pri BD ľudia upracú, dá sa to nahlásiť na MHSL, a pre tento odpad 
pracovníci prídu..... neplatí to pre súkromné pozemky....  
p. Barčák – potvrdzuje, že to takto funguje, pán Kadák z MHSL je vždy ochotný a komunikuje....chce 
sa spýtať na bod 10, doplnková služba pre triedenie odpadu.... kompostovateľné vrecia 120l, nie je 
tam cena..... 
Bc. Čachová – je to súčasť VZN o poplatkoch, cena je okolo 2 eurá, môže si občan zakúpiť tieto vrecia, 
dať ich k nádobe a vyvezú sa... 
Mgr. Medal – má len otázku, či sa dajú kúpiť na klientskom centre..... 
Bc. Čachová – ide stále o nastavovanie systému tak, aby sme znižovali náklady aj poplatky.... 
p. Barčák – má skúsenosť z vlastnej rodiny, že množstvo bioodpadu z kuchyne je naozaj veľký..... 
zaujímalo by ho, o koľko sa zníži komunálny odpad 
Bc. Čachová – čísla hovoria, že je o 200 ton menej komunálneho odpadu v januári oproti minulému 
roku, od ľudí je pozitívna reakcia na zber bioodpadu.... 
p. Barčák  - ak nikto nič nemá, dáva hlasovať o uznesení 

 

Uznesenie č.1/2021 
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v Trenčíne odporúča 
Mestské mu zastupiteľstvu v Trenčíne  schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 2/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 
Hlasovanie: 
za: 6                proti: 0           zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Bod 3. Informácia o zmenách a doplnkoch č.4 ÚPN mesta Trenčín. 

Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – pokiaľ ide o procesné hľadisko, zmeny a doplnky č. 4,. celá 
dokumentácia bola odovzdaná minulý týždeň na Okresný úrad na § 25, dolaďovali sme posledné 
detaily, mali sme aj s kolegom Beďatšom opätovné prerokovania, pán Medal bol, takže vie, taktiež 
sme rokovali a s kolegyňou Mertanovou. Keď bude vydané stanovisko podľa § 25, bude materiál 
nachystaný na rokovanie do zastupiteľstva 
Ing. Michalík – chce sa spýtať, či je to ten materiál, ktorý bol prezentovaný minulý rok  
Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – posielala link na prezentáciu, cez úschovňu upravený návrh, rovnako 
aj sprievodnú správu, kde je celý proces popísaný 
Mgr. Medal – nesúhlasí s týmto dokumentom, nedá mu to nepovedať, ale pani Mlynčeková posielala 
správu, kde je to veľmi podrobne popísané, voči tomuto materiálu majú výhrady a asi aj budú mať 
do budúcnosti... 
p. Barčák – ak nikto k tomuto nič nemá, komisia berie Informáciu na vedomie.  



p. Barčák – ešte sa spýta na Kožušnícku, či prišla nejaká odpoveď na ten archív.... 
Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – pýta sa zrejme na súvis so Zmenami  a doplnkami č.7, toto sme zatiaľ 
neriešili, predpokladáme prerokovanie tohto materiálu v lete, resp. na jeseň, takže zatiaľ stanovisko 
nemáme aké mať.... 
 
p. Barčák  - nevidí nikoho prihláseného, ak nikto nič nemá, praje pekný deň všetkým 

 
 
Zapísala: Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., garant komisie 
V Trenčíne dňa 19. 3. 2021 

 


