Zápisnica zo zasadnutia
Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody
č.s. 1033/203/PZP/2019 uskutočnenej dňa 14.2.2019
Prítomní členovia komisie :
Predseda komisie :
• Ing.Maroš Greguš
Členovia komisie :
• Ing. Katarína Hollá
• JUDr. Milan Látal
• Mgr. Andrej Sedlák
• Ing. Dana Gavalierová
• Roman Václav, MBA
• Ing. Filip Vavro
• Stanislav Beňo
• Boris Pšenčík

Prítomní:
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková (primátorka)
JUDr. Eva Kvocerová (prednostka)
JUDr. Ivan Eckmann (právnik mesta)

Garant komisie :
PaedDr. Soňa Kresánková

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navrhnutý program :
Otvorenie zasadnutia a predstavenie členov komisie.
Polopodzemné kontajnery na sídlisku Štvrť SNP 1-5 v Trenčianskych Tepliciach (informácia,
ohlasy od občanov)
Prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice v k. u. Trenčianske Teplice
(zmluva)
Právo poľovníctva na mestských poľovných pozemkoch (zmluva)
Starostlivosť o mestskú verejnú zeleň, skrášľovanie mesta, výsadba kvetov, výrub drevín.
Rôzne.

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU :

1. Úvod – otvorenie
-

-

Predseda komisie Ing. Maroš Greguš privítal prítomných členov komisie a hostí na úvodnom
rokovaní komisie. Skonštatoval, že pozvánka bola zaslaná elektronicky všetkým členom komisie,
prítomní sú všetci členovia. Oboznámil prítomných s programom. Vyzval nových členov komisie
aby sa predstavili. Za zapisovateľa zápisnice určil PaedDr. Soňu Kresánkovú.
Upozornil členov komisie, že v zmysle zákona o obecnom zriadení sú komisie poradným,
iniciatívnym a kontrolným orgánom.
Udelil slovo primátorke mesta Mgr. Zuzane Frajkovej Ďurmekovej, ktorá informovala, že sa zúčastní
všetkých úvodných rokovaní komisií.
Predstavila prednostku MsÚ JUDr. Evu Kvocerovú a právnika mesta JUDr. Ivana Eckmanna.
Upozornila na prepojenosť bodu č.3 na finančnú a majetkovú komisiu a odporučila spoločné
rokovanie s touto komisiou vzhľadom na majetkové a zmluvné vzťahy (prenájom lesných pozemkov
vo vlastníctve mesta)
JUDr. Eva Kvocerová, prednostka MsÚ prisľúbila súčinnosť a odbornú pomoc členom komisie.
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2. Polopodzemné kontajnery na sídlisku Štvrť SNP.
PaedDr. Soňa Kresánková informovala prítomných o otvorení stojiska polopodzemných kontajnerov,
ktoré budú slúžiť obyvateľom sídliska SNP 1-5 v Trenčianskych Tepliciach. Informovala
o frekvencii vývozov, mimoriadnymi vývozmi, výhodách týchto kontajnerov a propagácii triedenia.
Poukázala na obavy, ktoré môžu vzniknúť pri dochádzkovej vzdialenosti ku kontajnerom.
Primátorka mesta upozornila, že nie všetci občania sú dôslední v triedení a nerešpektujú informácie
i keď podmienky na to majú aj informácií majú dostatok..
JUDr. Látal upozornil pri tejto téme aj na znečisťovanie lesných pozemkov. Navrhol, aby boli
umiestené smetné koše na výstupoch z lesa, napr. pri Vile Anna, nad poštou....a aby TSmTT čistili
tieto priestory a zabezpečovali vyberanie a vkladanie vriec do smetných nádob.
Ing. Greguš informoval, že keď značili lesné chodníky v prístreškoch boli umiestnené vrecia , ktoré
mali skôr opačný efekt boli preplnené odpadkami a zver alebo vietor ich rozsypal po lese. Upozornil,
že každý človek, ktorý navštívi les a vytvorí odpad, mal by ho odniesť a umiestniť do kontajnera.
Ing. Gavalierová navrhovala vybudovanie uzavretých stojísk na sídlisku SNP.
Primátorka reagovala, že je to finančný problém a apelovala na poslancov pri schvaľovaní rozpočtu.
Informovala o zvýšených poplatkoch za skládkovanie odpadov. Ďalej upozornila na nízke platby
občanov za odpady, ktoré sa budú riešiť do budúceho roka a dotovanie vývozu odpadov mestom až
do výšky 80 000,- €. Momentálne o vybudovaní nových stojísk sa neuvažuje.
Roman Václav skonštatoval, že v rodinných domoch ten problém nevzniká, každý si uprace pred
domom, vytriedi a vyčistí. Upozornil na prideľovanie kompostérov do RD.
Uviedol, že najväčšia záťaž lesov je po pilčíkoch. Títo vyhadzujú použité plastové fľaše od benzínu
a olejov. Úlohou je zmeniť pohľad ľudí na prírodu a zachovanie bohatstva pre budúce generácie,
doliny chrániť fotopascami.
Pán Pšenčík sa zapojil do diskusie, upozornil, že v minulosti aktívne pracovala v tomto smere MsP
a aj dnes by mali viac dohliadať a chodiť. Zaujímal sa o skládku zeminy na pozemku Villa Niza
a Szegedyho dvore.
P. Kresánková informovala o plánovanej akcii „Vyčistime si mesto“ ktorá bude 5. 4. a 6.4. 2019
a pozvala všetkých občanov, aby sa do akcie zapojili.
Ing. Gavalierová požadovala väčšiu propagáciu triedenia odpadov. P. Kresánková informovala, že
materiály od Envi Pak sú zverejňované na vývesných tabuliach v TV, ZŠ,MŠ aj na stránke mesta.
Prednostka informovala, že uvažujeme o tom, že informačné letáky budeme vkladať aj do platobných
výmerov za odpad.
Občianka mesta sa zaujímala o výkup papiera výmenou za toaletný papier. Táto aktivita je v meste
zaužívaná, riadia si ju súkromné spoločnosti, ktoré o výkupe informujú občanov mesta letákmi.
p. Hrádelová informovala, že spol. Elkoplast, je dodávateľom polopodzemných kontajnerov v Tr.
Tepliciach. Poukázala na to, že PPK majú význam, keď je v meste celý systém týchto kontajnerov.
Informovala o možnostiach nainštalovania senzorov, ktoré snímajú preplnenosť kontajnerov. Mesto
už začalo rokovať so spoločnosťou Slovanet o tejto možnosti.
Úloha: Mesto zabezpečí nové označenie kontajnerov na triedený odpad, ktoré sú znehodnotené
a zaradí do vysielania mestskej televízie osvetovú kampaň o triedení odpadu vo väčšej frekvencii.

3. Prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice.
Odovzdanie kópie Nájomnej zmluvy medzi Prenajímateľom : Mesto Tr. Teplice a Nájomcom : IBO
s.r.o pre všetkých členov komisie.
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PaedDr. Soňa Kresánková informovala, že orgánom štátnej správy lesného hospodárstva je
ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad. Mestá a obce nie sú oprávnené na výkon
štátnej správy. Táto zmluva sa týka mesta ako vlastníka lesov a nájomcu, teda ide o zmluvný vzťah.
Zmluva je uzavretá do konca roka 2021.
Pán Pšenčík navrhoval zastaviť výrub mestských lesov, čo by bola strata na nájme. Navrhoval, aby
sa ťažba preniesla do informácie o vyťažených metroch kubických. Poukázal na obsah zmluvy, kde
nájomca je povinný upratať les, vyčistiť a udržiavať lesné cesty. Poukázal na zdevastovanie ciest.
Mesto by malo mať svojho lesného strážcu, ktorý by kontrolovať čo sa vyťaží.
Pán Václav informoval, že v minulosti bola snaha prijať odborného lesného hospodára a poveriť
výkonom dohľadu, údržbou lesných ciest. Vyzdvihol výšku nájmu za rok je 60 800,- € ako výhodné,
upozorniť aby nájomca dodržiaval podmienky v zmluve a udržiaval les, a nevykonával len ťažbu
ale aj starostlivosť. Upozornil na protipožiarne plány v lesoch. Poukázal na vytváranie mestských
s.r.o. ktoré riešia starostlivosť o mestské lesy.
Ing. Látal, poukázal na to že je vypracovaný lesohospodársky plán. Hovoril o drancovaní lesov,
neprejazdných cestách, holovýrube lesov. Vyzdvihol turistický oddiel, že vyčistili lesné cestičky
v spolupráci so štátnymi lesmi.
Pani prednostka poukázala na to, že je treba zvážiť vypovedanie zmluvy, čo je pre mesto výhodnejšie,
naopak spraviť opatrenia k zamedzeniu nekontrolovanému stavu. Upozornila na dlhotrvajúci
a neriešený stav v minulosti.
Ing. Gavalierová upozorňovala na sanáciu územia po ťažbe a výsadbu sadeníc nájomcom.
Ing. Hollá informovala, že lesný hospodár bol prijatý na dohodu. Z obhliadok lesov bolo
vypracované hodnotenie, kde hospodár skonštatoval, že ťažba prebehla vporiadku.
Návrh Ing. Greguša: pozrieť sa na hospodárenie na lesných pozemkoch – obhliadka, ktorú zvolá p.
Greguš do polovice marca, zúčastní sa kameraman mestskej televízie. Výsledok bude predložený
MSZ.
Pani primátorka poukázala v tento veci na kompetencie finančnej a majetkovej komisie.
Majetková komisia predloží informácie o hospodárení IBO na mestských pozemkoch.
Návrh komisie pre poslancov MSZ, aby poveril mestského kontrolóra vykonaním kontroly
nájomnej zmluvy a aby navrhol riešenia v súlade s odborníkom. Ďalej navrhuje MSZ, aby bol
pozvaný konateľ spol IBO s.r.o., pán Boledovič na rokovanie a aby sa prehodnotila zmluva.

4. Právo poľovníctva na mestských poľovných pozemkoch.
Odovzdanie kópie „Zmluvy o dočasnom prevode práva a povinností“, zmluva s poľovníckou
spoločnosťou HUBERT. Zmluva je platná do konca roka 2020.
Vyjadrili sa členovia komisie k vzniku zmluvy a nominácii členov do Poľovného združenia
vykonávajúceho právo poľovníctva v poľovnom revíri Trubárka.
Pani primátorka odporučila posúnúť problematiku na doriešenie komisii financií a mestského
majetku.

5. Starostlivosť o mestskú verejnú zeleň, skrášľovanie mesta, výsadba kvetov, výrub drevín
Pán Látal a pán Václav ponúkol sponzorský dar za najkrajší balkón na sídlisku a v rodinných
domoch.
P. Látal upozornil na apríl – mesiac lesov, aby boli vysadené nové stromčeky, ktoré zabezpečí.
p. Greguš informoval, že urobili zbierku v spolupráci s Mlynčekom a vyzbierali 250,- € na to, aby
vysadili stromčeky v meste.
Pani prednostka ponúkla zabezpečiť odborníka, aby navrhol cielene lokality na výsadbu a urobil
vizualizáciu.
3

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody
č.s. 1033/203/PZP/2019 uskutočnenej dňa 14.2.2019

Členovia komisie poukázali na to, že sme kúpeľné mesto a kvety a stromy patria do tohto mesta.
Primátorka poukázala na to, že v minulosti bolo mesto plné kvetov a toto je jej priorita, v prvej etape
výsadba na sídl. SNP 1-5 a pred MsÚ.
Informácie k výrubom drevín a plateniu poplatkov za výrub poskytla p. Kresánková.
P. Gavalierová poukázala na neodbornosť ošetrovania a výsadby drevín na sídlisku SNP.
Vystúpil p. Kostka, poverený riadením TSmTT, ktorý informoval, že dvakrát do týždňa chodia čistiť
sídlisko, čistiť okolo zberných nádob, poukázal na to, že ľudia ukladajú ku kontajnerom odpad, ktorý
tam nepatrí (umávadlá...)

6. Rôzne:
P. Látal navrhol starostlivosť o zeleň a vyčistenie lesa po jednotlivých mesiacoch, v marci – stráž
prírody,
v apríli – občania mesta (akcia „vyčistime si mesto“) v máji – turisti, v júni – škola cez koordinátora
pre prácu s mládežou, v júli – požiarnici,
Poukázal na zametanie chodníkov a ciest.

7. Predseda komisie ukončil zasadnutie Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody.

Miesto a čas zasadania komisie.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 14.2.2019
v čase od 16, 30 hod do 19,45 hod.

Zapísala : PaedDr. Soňa Kresánková, garant

Predseda komisie : Ing.Maroš Greguš, v.r.
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