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ZÁPISNICA 

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

konaného dňa 13.04.2021 online formou videokonferencie v súlade s článkom 9 

Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

 

Prítomní:  

Martin Barčák (predseda komisie)  

Mgr. Miloslav Baco (poslanec) 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec) 

Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec)   

Mgr. Richard Medal (poslanec) 

Ing. František Matečný (odborník komisie) 

Ing. Marian Michalík (odborník komisie)  

Mgr. Sylva Mertanová (odborníčka) 

 

Garanti komisie:  

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

Ing. Viera Gugová, Útvar stavebný a životného prostredia 

 

Hostia: 

podľa prezenčnej listiny 

 

Dnešné rokovanie komisie ŽPDIaÚP sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnilo online. 

Predseda komisie privítal prítomných, uviedol program dnešnej komisie, a to nasledovne:  

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti ŽP. 

3. Návrh na vyhlásenie Obecného chráneného územia Trenčiansky luh. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

Prítomní členovia komisie nemajú námietky k dnešnému programu komisie. 

Dnešné rokovanie otvoril predseda komisie p. Barčák.  

 

Bod 2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti ŽP. 

 

Ako prvý bod je prerokovanie žiadostí o dotácie.  

Žiadosť Zaži Trenčín , o.z. - p. Belický - Pokiaľ ide o lokalitu Čerešňového sadu, bude sa 

komunikovať s mesto, ako je plánovaná starostlivosť o Čerešňák.  

Žiadateľ požiadal o sumu 1 139,60 €, ide o prenájom mobilných toaliet, predseda komisie dal 

hlasovať o pridelení tejto dotácie, prítomní členovia komisie súhlasia s názorom, pričom p. 

Barčák bude v tejto veci komunikovať  ešte aj s vedením mesta, ako bude teda fungovať 

starostlivosť o Čerešňák, v tom prípade by táto dotácia išla do druhého kola.  

Uznesenie č.2/2021 

Komisia ŽPDIaÚP odporúča poskytnúť dotáciu na projekt. 

Hlasovanie:  

Za: 8                              Proti: 0                                   Zdržal sa: 0 
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Druhým žiadateľom je MFF Eko s.r.o. Bratislava, projekt Ekotopfilm - Envirofilm TOUR, pán 

Ing. Lím. Poďakoval za možnosť prezentácie, uviedol históriu tohto podujatia, dnes sú na 

úrovni takej, že množstvo detí prejde touto zážitkovou formou vzdelávania. V Trenčíne budú 

s týmto projektom piaty rok, súčasná situácia ich priviedla do online vzdelávania, 

popularizáciou sa obracajú na verejnosť. Tento festival sa rozdeľuje na juniorfestival a festival 

pre dospelých. Toľko v stručnosti, je pripravený na otázky. 

Mgr. Medal – pýta sa, či je v rámci online formy nejaké sprievodné aktivity 

Ing. Lím – samozrejme, ako príklad uvádza Zvolen a B. Bystrica, téma odpadová kultúra, na 

úrovni spíkrov za ministerstvo ŽP, čiže online workshop, deti vzdelávame hlavne v oblasti 

energetiky  a  food vaste, tu komunikujeme úzko s mestami, riešime komunikáciu online. Na 

tému food vaste je vypracovaný program  cielene na deti 

Mgr. Medal – uvádzate spoluprácu s projektom Zelená škola..., ako s nimi spolupracujete 

Ing. Lím – po filmovom programe nasleduje workshopový program, je to jesenný termín. 

Trenčín býval niekedy v októbri, čo uvidíme ešte aj podľa opatrení... 

Mgr. Medal – informoval sa v kancelárii Zelenej školy, kedy dostal informáciu, že s pánom 

Límom žiadnu spoluprácu nemajú, a v dnešnej dobe, kedy deti sedia za počítačom, nevidí 

zmysel takého podujatia 

Ing. Lím – vie dať presnú informáciu, o spolupráci so Zelenou školou 

Mgr. Medal – v zásade by nemal problém podporiť festival, ak by bol naživo, ale v tejto online 

podobe to nepodporí. Na tomto festivale bol, keď ešte bol naživo, bolo to zaujímavé, ale takto 

nie 

Ing. Lím – pokiaľ má informácie, rekonštruuje sa mestské kino, akonáhle bude mať mesto 

takýto vlastný stánok, tak určite budú mať záujem o podujatia v tomto objekte, teraz sú 

odkázaní na objekt Maxu. Pokiaľ ide o sprievodný program, vedia ho spraviť aj online formou, 

vedia takýto program urobiť, vedia zabezpečiť nositeľov  témy aj zo zahraničia.... ak budeme 

musieť ostať v online priestore, musia sa vysporiadať s touto formou, robili to pred rokom pre 

asi 20 tisíc detí, čo malo odozvu od rodičov.... 

Mgr. Mertanová – chce sa spýtať, či je tento festival 2x do roka..... 

Ing. Lím – keďže sa to robí pre jednotlivé mestá, dostane sa každé mesto 1x, Trenčín býval 

na jeseň 

Mgr. Mertanová – má otázku, ak by sa dalo podporiť podujatie naživo, tak či sa dá dotácia 

prideliť na jeseň.... 

Mgr. Medal – predpokladá aj druhé kolo dotácií... 

Ing. Gugová – máme všeobecné kritériá na prideľovanie dotácií, a podľa nich sú dotácie na 

stavené na územie mesta, t.j. online priestor túto podmienku nespĺňa... 

Ing. Lím – vedia to zabezpečiť aj online tak, aby to bolo len pre Trenčín 

p. Barčák - je toho istého názoru ako kolega Medal, a nebude hlasovať za tento projekt.... 

 

Uznesenie č.3/2021 

Komisia ŽPDIaÚP odporúča poskytnúť dotáciu na projekt. 

Hlasovanie:  

Za: 0                                     Proti: 8                     Zdržal sa: 0 

 

Ďalšia žiadosť je od Asociácie zväzu zdravotne postihnutých, zastupuje ich pani Vasková. 

Vysvetlila, akou sú organizáciou, ich sídlo je na Bezručovej ul. chcú prostredníctvom tohto 

projektu zrevitalizovať toto Átrium. Chcú teda vytvoriť také inkluzívne prostredie na stretávanie 

zdravých aj postihnutých ľudí.  

Mgr. Medal – nemá nič proti tomuto projektu, len drobnosť, či je nutné do tej výsadby uvažovať 

s cudzokrajnými drevinami, prihovára sa za to, aby sa použili domáce dreviny 

p. Vasková – ďakuje za pripomienku, ale sú tomuto naklonení, vhodnosť výsadby si chcú 

prediskutovať s odborníkom. 

p. Barčák – ak sa nikto nehlási 

Mgr. Ing. Kolář – chce sa spýtať, koľko majú členov 
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p. Vasková – majú 27 členov, a členské organizácie majú každá okolo 100 členov 

Uznesenie č.4/2021 

Komisia ŽPDIaÚP odporúča poskytnúť dotáciu na projekt. 

Hlasovanie:  

Za: 8                                      Proti: 0                           Zdržal sa: 0 

 

OZ Silnejší slabším – p. Šprtlová – predstavila svoje OZ, ich sídlo je na Zlatovskej, stretávajú 

sa u nich zdravotne znevýhodnení, deti z detských domovov. Tento projekt je opäť zameraný 

na pomoc a vzdelávanie takýchto detí, vlani mali podobný projekt, všetko sa deje takou 

jednoduchšou formou, keďže ide o takéto veľké dospelé deti, tento rok chceme pokračovať 

v aktivitách na záblatskej kyselke. Máme rôzne ďalšie aktivity, napríklad výrobu ekotašiek, ale 

tento rok sa chceme venovať lavičkám pri tejto kyselke, o pomoc opäť požiadajú aj poslancov. 

Mgr. Medal - chcel by poďakovať za tento projekt, overil si u pani Devánovej, ktorú pani 

Šprtlová spomenula, a je to tak, takže chce tento projekt podporiť 

Mgr. Mertanová – chce oceniť a poďakovať za tieto aktivity 

Ing. arch. Mlynčeková , PhD. – nie je členom komisie, ale Milku Šprtlovú pozná, a aspoň 

touto formou by chcela podporiť 

Mgr. Ing. Kolář – radi sa ako poslanci zúčastnia, nech ich oslovia 

p. Šprtlová – budú sa tešiť, aj vlani im poradil pán predseda 

Mgr. Ing. Kolář – je nejaký termín, kedy to chcú robiť?  

p. Šprtlová – chceli by niekedy koncom apríla.....robia to podľa počasia 

p. Barčák – tiež sa pridáva k týmto aktivitám, Milku pozná veľa rokov 

Uznesenie č.5/2021 

Komisia ŽPDIaÚP odporúča poskytnúť dotáciu na projekt. 

Hlasovanie:  

Za: 8                                       Proti: 0                                 Zdržal sa: 0 

 

Predseda komisie poďakoval všetkým prihláseným, môžeme ísť na bod. č. 4, poprosil pána 

Medala o komentár.  

 

3. Návrh na vyhlásenie Obecného chráneného územia Trenčiansky luh. 

 

Mgr. Medal – nevie, či prítomní čítali tento materiál, je podrobne popísaný, zdôvodnený, 

nechce sa opakovať, a chcel by poprosiť o podporu tohto materiálu, včera bol doručený aj 

dôležitý materiál, a to stanovisko SVP. V tejto veci sa komunikovalo aj na úrovni vedenia 

mesta, rešpektujeme aj podmienky SVP , ktoré zapracujeme do materiálu. V tomto duchu aj 

chceme požiadať o súhlas.  

Ing. arch. Beďatš – chce len upozorniť, že v tomto území, kde je ten záliv, že je v ÚPN VÚC 

aj našom je rezerva na prístav. Víta taktiež zákazy vjazdov áut, lebo rybári v tomto území už 

robia trochu problémy. Je tam ale taký nájazd, ako jediná možnosť nájazdu lodiek, takže aj 

táto možnosť padne, je to tak?  

Mgr. Medal – áno, je to tak, aby sa celá táto zóna staval takou kľudovou. Pokiaľ ide o ten 

prístav, nie je z toho nadšený, ale musíme to rešpektovať, SVP si toto vyčlenilo ako povodňový 

dvor 

Ing. arch. Beďatš – keď čítal tento nový materiál, je to územie rozdelené na dve časti . lužná 

časť a rekreačná časť, má otázku, či teda v rekreačnej časti môže byť hausbót, alebo nie.  

Mgr. Medal – áno, s týmto sa vedia stotožniť, t.j. čím bližšie k mostu, tým lepšie, takže budú 

súhlasiť s hausbótom. 

Ing. arch. Beďatš – to je teda dobre, mal by to byť max. jeden hausbót, ako doplnková funkcia 

k tomuto územiu, nie ako súkromný objekt. Ešte sa pýta na cyklotrasy vo vzťahu k tomuto 

územiu a lávke, ktorá by mala byť v tomto území, aby sme si navzájom zladili polohu 

a formuláciu v tomto území. 
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Mgr. Medal – nie je problém sa v tomto zladiť, stotožňujeme sa v tomto názore. Ešte má jednu 

poznámku, tu  sme spolupracovali so ŠOP-kou a ornitológmi, je presvedčený , že je to 

rozumný kompromis, a materiál ide do MsZ 

Mgr. Mertanová – akonáhle ide o chránené územie, je treba komunikovať ohľadom 

správcovstva tohto územia, volala v tomto s SVP Piešťany, takže tu sú z ich strany podmienky, 

k brehovej čiare, päte hrádze a pod. SVP Piešťany musia mať prístup z hľadiska údržby 

a starostlivosti.  

p. Barčák – pripomienky a upresnenia, ktoré tu boli prednesené, pôjdu do MsZ 

Mgr. Ing. Kolář – kedy to má ísť do MsZ, či sa plánuje ešte dopracovať tieto pripomienky 

Mgr. Medal – ide to do májového MsZ, keďže je to VZN a musia byť dodržané  lehoty.  

p. Barčák – návrh teda je, aby sme to videli ešte v komisii?  

Mgr. Medal – záleží na členoch komisie, či chcú materiál vidieť aj s pripomienkami, myslí si, 

že by to bolo fajn dať ešte raz do komisie.  

Ing. arch. Bedatš – ak bude obhliadka v teréne, chce prizvať k tomu, prešli by si rovno aj tú 

lávku.... 

 

Uznesenie č.6/2021 

Komisia ŽPDIaÚP odporúča MsZ vyhlásiť Obecné chránené územie Trenčiansky luh. 

Hlasovanie :  

Za: 8                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

Bod 4. Rôzne:  

p. Barčák – nikto sa nehlási?  

 

Ing. Gugová – chce zhrnúť dotácie – všetky dotácie okrem Ekotop filmu sa schválili, a na 

zvyšnú sumu sa môže vyhlásiť druhé kolo s termínom podávania žiadosti do 15. 5. 21.  

Subjekt - názov projektu hodnota projektu schválené 

Zaži Trenčín o.z. - prenájom 2 ks mobilných toaliet 1 628,00 1 140,00 

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých TN - nákup 
drevín, lavičiek, trvaliek, rekonštrukcia átria 

1 080,00    755,00 

Silnejší slabším o.z. - objavujme a chráňme, 
spoznávajme a skrášľujeme 

1 200,00     840,00 

Spolu 3 908,00 2 735,00 

 

p. Barčák – budeme aj múdrejší, čo sa bude diať v exteriéri. Ak nikto nič nemá, ďakuje za 

účasť a praje veľa zdravia.  

 

Zapísala:  

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., v Trenčíne dňa 23. 4. 2021 

 

 

 

 


