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Ţivotné prostredie 

 
Útvar ţivotného prostredia Mestského úradu v Trenčíne na 

stredajšom konaní dňa 17. januára 2007 nepovolil výrub pri-
bliţne storočného ginka dvojlaločného na pozemku Sadovej 

ulice, vedľa mestského parku v Trenčíne. Ţiadosť o výrub 

podala spoločnosť Arman Intech Reality, ktorá plánuje na 
pozemku postaviť štvorhviezdičkový hotel, polyfunkčný ob-

jekt a podzemné garáţe. Rozhodnutie o ponechaní stromu na 
mieste by si vyţiadalo zmenu projektu, alebo jeho presadení. 

Spoločnosť Arman Intech Reality od mesta Trenčín pozemok 

odkúpila za 14,7 milióna Sk. Na základe zmluvy o budúcej 
zmluve prejde pozemok do vlastníctva investora aţ po kolau-

dácii hotela a bytoviek. Ako ďalej novinárov informoval ho-
vorca mesta Trenčín Tibor Hlo-

beň, zúčastnené strany sa zhodli 
na výrube ostatných troch stro-

mov na pozemku, a to javora, 

smreku a lipy. Po vyčíslení ich 
hodnoty bude vydané rozhodnu-

tie aj o ginku, voči ktorému sa 
dá odvolať do 15 dní. To sa však 

neočakáva, lebo investor, ktorý 

poţiadal o výrub, navrhoval pre-
sadenie stromu. O tom, kto by 

mal presadenie financovať, sa 
zatiaľ nediskutovalo. Drahomír 

Stano zo Štátnej ochrany príro-

dy uviedol, ţe pri prípadnom presádzaní stromu, ktoré neod-
mietajú, budú „ostro sledovať, aby sa postupovalo podľa od-

borných kritérií.“ Ochranári chcú vyvolať verejnú diskusiu o 
zeleni v meste a jej komplexnom riešení do budúcnosti. Juraj 

Janči zo Spolku pestovateľov ginka informoval, ţe ideálne by 
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bolo ponechať ginko na pôvodnom mieste a upraviť stavebný 

projekt. Presadenie stromu je ďalšou alternatívou. Existuje 

niekoľko špecializovaných spoločností, ktoré sa presádzaním 
väčších stromov zaoberajú. Presadenie väčšieho stromu si 

vyţaduje minimálne ročnú prípravu. Výška stromu je 25 me-
trov a šírka koruny 15 metrov. Náklady by sa mohli vyšplhať 

na milióny korún. Šanca, ţe sa strom na novom mieste uchytí, 

je však neistá. Presadenie stromu do priľahlého mestského 
parku je optimálnym riešením aj podľa názoru primátora 

mesta Ing. Branislava Cellera. V okolí mestského parku v 
Trenčíne rastú štyri stromy ginko, tri z nich sú vyhlásené za 

chránené stromy. Strom, ktorý by mal ustúpiť výstavbe, chrá-

nený nie je. Podľa vyjadrení občianskeho zdruţenia Pre prí-
rodu, ktoré uţ iniciovalo petíciu na záchranu ginka v sú-

časnosti disponuje viac ako 1 600 podpismi, je strom rovnako 
starý a vzácny ako tri chránené stromy. Solitér nebol vyhlá-

sený za chránený spolu s nimi, pretoţe sa predpokladalo, ţe 

vyhynie pri zemných prácach v jeho tesnej blízkosti.  
Trenčianske noviny 17.01.2007  

 
V blízkosti trenčianskeho sídliska Pod Sokolicami plánuje 

trenčianska strojárska firma Trens zhromaţďovať aj nebez-

pečné odpady, Tento svoj zámer predloţila začiatkom januára 
2007 na posúdenie úradom. Zámer firma Trens Trenčín pos-

lala na vyjadrenie Obvodnému úradu ţivotného prostredia v 
Trenčíne, ktorý ho rozoslal ďalším inštitúciám na vyjadrenie. 

Inštitúcie, vrátane mesta Trenčín a hygienikov, majú troj-

týţdňovú lehotu na vyjadrenie. Prednostka Obvodného úradu 
ţivotného prostredia Ing. Viera Glesová potvrdila, ţe firma 

chce vo svojom areáli skladovať a zhromaţďovať odpady, 
vrátane nebezpečných. Obvodný úrad ţivotného prostredia 

v Trenčíne na základe vyjadrení inštitúcií vypracuje záverečné 

stanovisko, z ktorého vyplynie či bude potrebné ďalšie 
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hodnotenie zámeru podľa zákona EIA. V predloţenom zámere 

je uvedené, ţe firma : 

- by mala zváţať z Trenčianskeho a Ţilinského kraja široké 
spektrum odpadov; 

- plánuje začať s prevádzkou skladu v tomto roku 2007, keď 

by areálom malo prejsť 800 ton odpadov. V roku 2008 by to 
malo byť 3.000 ton a v roku 2009 aţ 5000 ton odpadov; 

- denná kapacita skladu by mala byť 300 ton; 

- bude zhromaţďovať odpady v sudoch s objemom 200 litrov 
a v kontajneroch s objemom od jedného do 10 m

3
; 

- bude odpady odváţať zo skladu na ich ďalšie spracovanie 

mimo Trenčín, 
- bude na skladovanie odpadov vyuţívať chátrajúce zásob-

níky na mazut a ďalšie priestory; 
Treba podotknúť, ţe v blízkosti plánovaného skladu stoja 

obytné domy, hospic a domov dôchodcov. V Trenčíne sa šíri 

informácia, ţe v pozadí zámeru je firma Detox, ktorej v 
minulom roku 2006 zhoreli dva sklady s nebezpečnými látka-

mi v Bratislave a Rimavskej Sobote. Trens Trenčín by mal 
firme Detox predať časť svojho areálu. Konateľ firmy Detox 

Lórant Vojček po-

prel, ţe by s firmou 
Trens spolupraco-

vali a odmieta spá-
janie mena firmy s 

plánovanou výstav-

bou skladu nebez-
pečných odpadov v 

Trenčíne. Súčasne 
uviedol, ţe infor-

mácie o firme Trens 

a o jej zámeroch 
získalo vedenie firmy Detox len z médií. Spoločnosť Detox 
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ubezpečila občanov, ţe v prípade ambície rozšíriť svoje 

podnikateľské aktivity na iné mestá, bude o tejto informácii 

média informovať. Spoločnosť Detox momentálne neplánuje 
spustenie nových prevádzok v ţiadnom ďalšom meste alebo 

obci na Slovensku. Odborný posudok na sklad odpadov vy-
pracoval však spolumajiteľ firmy Detox Marek Béreš, čo 

označil za náhodu a povedal, ţe ho oslovili projektanti, ktorí 

projekt vypracovávali pre firmu Trens. V tomto prípade vys-
tupujem ako fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na takúto 

činnosť. Projektovú dokumentáciu firme odobril. Dodal, ţe 
projekt neposudzoval z hľadiska zákona o posudzovaní vply-

vov na ţivotné prostredie. Spoluprácu s Detoxom popiera aj 

Trens. „Informácie nie sú pravdivé. So spoločnosťou Detox na 
projekte nespolupracujeme. S firmou Detox sme nikdy nero-

kovali, ani o tom neuvaţujeme a nepripravujeme odpredaj 
časti areálu tejto firme, uviedol generálny riaditeľ firmy Trens 

Ing. Richard Kadlec. Na otázku, prečo firma povaţuje loka-

litu v blízkosti obytných domov a hospicu za vhodnú na skla-
dovanie nebezpečných odpadov, neodpovedal. „Zatiaľ ide 

čisto o projekt, i to len v rozsahu zberného dvora. V lokalite 
závodu Trens sa ţiadna skládka a ani likvidácia prevádzkovať 

nebude. Odpad by sa mal po roztriedení obratom odváţať na 

likvidáciu špecializovaným firmám,“ napísal Ing. Richard 

Kadlec. Čo hovoria na danú skutočnosť okolité firmy, vedenie 

mesta Trenčín a občania. Podľa správcu budovy Hospicu 
milosrdných sestier Jozefa Gorca zatiaľ nikto oficiálne nepo-

vedal, ţe sa niekoľko metrov od ich zariadenia pripravuje 

sklad odpadov. Pri budovaní hospicu ich pritom úrady upo-
zornili na to, ţe sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného 

zdroja a nepovolili im zrealizovať ani parkovisko pre autá zo 
zámkovej dlaţby. Aj susediaca firma podľa Jozefa Gorca 

musela na parkovisku vybudovať lapače nečistôt, aby nedošlo 

k znečisteniu spodných vôd prípadným únikom ropných látok 
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z vozidiel. Podľa hovorcu primátora Mesta Trenčín Tibora 

Hlobeňa Mesto Trenčín nebude v ţiadnom prípade súhlasiť s 

výstavbou skladu s nebezpečnými odpadmi v blízkosti sídliska 
Pod Sokolicami. Predseda výboru Mestskej časti Trenčín - 

Sever Ján Babič pripomenul, ţe obyvatelia, ţijúci v tejto 
oblasti uţ päť rokov protestujú proti prevádzke firmy Askov, 

ktorá sídli v areáli firmy Trens a špecializuje sa na tavenie 

kovov. V okolí je označovaná za pôvodcu dymu a zápachu. 
Vyjadril názor, ţe mesto by malo zabrániť, aby sa takáto 

činnosť v blízkosti sídliska realizovala. 
Trenčianske noviny 17.01.2007 

Pomocná evidencia 16/1/07 

 
V roku 2006 sa uskutočňoval Experiment v separovanom 

zbere plastov v meste Trenčín formou vrecového systému zbe-
ru v rodinnej bytovej zástavbe. Experiment realizovala Povaţ-

ská odpadová spoločnosť a.s. Trenčín v rámci príprav na 

celoplošné zavedenie separovaného zberu odpadu na území 
mesta Trenčín. Na základe výsledkov experimentu boli určené 

lokality, v ktorých bude zber plastov pokračovať formou vre-
cového systému. Pôjde o mestské časti Zlatovce, Orechové, 

Istebník, Záblatie, Noviny, Nozdrkovce, Biskupice, Belá, 

Soblahovskú ulicu a okolie, Opatovú a Kubru. Ţlté vrecia na 
plasty bude Povaţská odpadová spoločnosť a.s. Trenčín 

zberať 1 krát mesačne  podľa harmonogramu, ktorý je uverej-
nený v Kalendári vývozu separovaných zloţiek komunálneho 

odpadu Trenčíne na rok 2007. Tam, kde pracovníci Povaţskej 

odpadovej spoločnosti a.s. v stanovené dni odoberú vrecia 
s plastom, zanechajú prázdne vrecia. Ak prevezmú jedno vre-

ce s plastmi, ponechajú jedno prázdne vrece, ak dve vrecia 
s plastmi, ponechajú dve. Vrecia vloţia do očka na nádobe na 

komunálny odpad, do poštovej schránky, prípadne zasunú do 

bránky, alebo plota. Ak napriek tomu občan vrecia nenájde, 
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môţe si ich vyzdvihnúť v Zbernom dvore Povaţskej odpa-

dovej spoločnosti a.s. Trenčín na Zlatovskej ulici 2200 alebo 

na Útvare ţivotného prostredia a dopravy Mestského úradu 
v Trenčíne na Farskej ulici č. 10. 

Zároveň boli vytipované lokality, v ktorých budú rozmiest-
nené 1100 litrové nádoby ţltej farby so špeciálnou úpravou na 

zber platov. Podrobné rozmiestnenie nádob podľa ulíc bude 

uverejnené zvlášť. V lokalitách, kde bol vrecový systém zberu 
plastov neúspešný, bude postupne rozmiestnených 110 ks 

1100 litrových nádob ţltej farby. V prvej etape bolo do 16. 
februára 2007 rozmiestnených 40 ks nádob, v II. etape do 9. 

marca 2007 ide o ďalších 40 ks a v III. etape do 16. marca 

2007 30 ks nádob. Vývoz týchto nádob na plasty sa bude 
uskutočňovať 2 krát mesačne v párny týţdeň podľa harmo-

nogramu, ktorý je uverejnený v Kalendári vývozu  separo-
vaných zloţiek komunálneho odpadu v Trenčíne na rok 2007. 

Info Trenčín 08.03.2007 

Pomocná evidencia 99/1/07 
 

 

Pravý breh Váhu v Trenčíne v smere od cestného mostu po 

stavidlá si zachováva svoj prírodný charakter bez zastavaných 
plôch, ktorý treba bezpodmienečne 

nielen zachovať, ale aj udrţiavať 
a rozvíjať. Pred Mestom Trenčín 

teraz stojí úloha upraviť toto úze-

mie a doplniť ho o konkrétne prvky 
najmä z prírodných materiálov, aby 

tu vznikol relaxačný priestor s tro-
mi hlavnými zónami – zónou slne-

nia, náučnou a rybárskou zónou. 

Priestor, určený ako Zóna slne-

nia je ideálny pre opaľovanie na 

priamom slnku, navyše je tam aj 
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niekoľko stromov poskytujúcich tieň. V jeho druhej časti 

vytvorila pobreţná vegetácia sériu zákutí, ktoré poskytujú 

priestor pre slnenie, kúpanie sa, oddych v tieni, opekanie na 
ohni. Je to ideálny priestor na stanovanie pre rodiny, skupiny 

priateľov i pre páriky. Keďţe vegetácia prirodzene oddeľuje 
jednotlivé zákutia. „Nie je potrebné, aby priestor prešiel veľ-

kými zmenami, stačí zeleň upraviť a doplniť miestami na se-

denie formou zakonzervovaných kmeňov stromov a osadiť 
ohniská,“ domnieva sa záhradný architekt Mesta Trenčín               

Ing. Juraj Kocnár.  
Nemenej zaujímavá je myšlienka na vytvorenie Náučnej 

zóny, keďţe vege-

tácia v tomto 
priestore sa vyvíja 

prirodzeným spô-
sobom bez zásahu 

človeka. Slúţi ako 

ţivotný priestor 
rôznym druhom 

ţivočíchov, najmä 
vtáctvu. „Chceme 

zachovať charak-

ter tohto územia 
a zároveň ho sprístupniť ako okruţný náučný chodník vytvo-

rením niekoľkých pohľadov a priehľadov,“ vysvetlil Ing. Juraj 
Kocnár. Miesto pre ničím nerušené rybárske aktivity by mala 

zaručiť Rybárska zóna, ktorú by v porovnaní so súčasnosťou 

oţivilo len prírodné sedenie a ohniská. Návrhy na úpravy 
územia na relaxačnú zónu neostali len v zásuvke záhradného 

architekta. Súhlasné stanovisko vyjadrili aj také organizácie, 
ako sú Slovenský vodohospodársky podnik, Štátna ochrana 

prírody Slovenskej republiky, Obvodný úrad ţivotného pros-

tredia v Trenčíne a Slovenská ornitologická spoločnosť.               
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Ing. Juraj Kocnár dodal, ţe „organizácie vyslovili zopár pripo-

mienok, ktoré je nutné akceptovať. Z ich treba spomenúť 

napríklad poţiadavku rozšíriť brehové porasty dosadením 
pôvodných a odstránením nepôvodných a inváznych drevín. 

Odporučili aj priestorovo a časovo vymedziť rekreačné 
a športové aktivity vytvorením kľudových zón a zákazom 

rušenia hniezdiaceho vtáctva v týchto zónach predovšetkým 

v období od 1. apríla do 15. júla kalendárneho roka“. Nič teda 
nebráni tomu, aby bol návrh relaxačnej zóny v povodí rieky 

Váh formou prírodnej úpravy spracovaný do projektu a nás-
ledne realizovaný. Podľa slov primátora Mesta Trenčín                

Ing. Branislava Cellera by k realizácii malo prísť ešte tento 

rok pri plnom rešpektovaní existencie luţného lesa na tomto 
území. 

Info Trenčín 08.03.2007  
Pomocná evidencia 99/1/07 

 

V súlade so Všeobecne-záväzným nariadením Mesta Tren-
čín č. 2/2004 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tren-

čín“ Mesto Trenčín vyhlásilo 1. kolo poskytovania dotácií na 
aktivity v oblasti ţivotného prostredia. Túto dotáciu môţu zís-

kať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom 

alebo trvalým pobytom na území mesta. Termín podania 
ţiadosti do 30. marca 2007. Dotácie môţu byť poskytnuté na 

projekty, ktorých cieľom sa sleduje : 
1. zlepšovanie ţivotného prostredia v meste Trenčín (cyklis-

tické trasy, karanténna stanica a pod.), 

2. ochrana prírody a zachovania prírodného prostredia v meste 
Trenčín (náučné chodníky, ochrana zelene, údrţba kyseliek, 

tvorba malých kompostovísk a pod.),  
3. aktivity v oblasti skrášľovania ţivotného prostredia (výsad-

ba zelene, čistenie vodných tokov a pod.), 
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4. vzdelávacie aktivity v oblasti ţivotného prostredia, ktoré sa 

uskutočňujú formou environmentálnej výchovy v pred-

školských a školských zariadeniach (súťaţe, školenia, letné 
environmentálne tábory a pod.), ale aj pre verejnosť (pro-

pagácia, výstavy, akcie poriadané ku Dňu Zeme, Dňu vody, 
Ekoporadňa a pod.), 

5. aktivity k zvýšeniu zdravotného povedomia, upevňovania 

zdravia a zdravého ţivotného štýlu (Zdravá škola, Zdravá 
škôlka a pod.). 

Pomocná evidencia /1/07 
 

Dňa 19. marca 2007 

sa uskutočnila pracovná 
porada Okresného ria-

diteľstva Hasičského 
a záchranného zboru 

v Trenčíne, na ktorej 

boli upozornení všetci 
pozvaní vlastníci, 

správcovia a uţívatelia 
lesov na úzku spoluprá-

cu a súčinnosť s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy 

na dodrţovanie preventívnych opatrení na ochranu lesa pred 
poţiarmi, v súvislosti s prichádzajúcim jarným počasím. Ako 

povedal pplk. poţiarnej ochrany Bc. Miroslav Štefula „i na-
priek kaţdoročným upozorneniam v tomto období, aby ob-

čania dávali pozor a nezakladali ohne v prírode, nevypaľovali 

trávu  a suché porasty, zdrţali sa fajčenia vo voľnej prírode 
a nespaľovali horľavé látky na voľnom priestranstve, vţdy sa 

nájde niekto nezodpovední, čo poţiar spôsobí. Toto konšta-
tovanie potvrdzuje aj 68 vzniknutých poţiarov v územnom 

obvode Hasičského a záchranného zboru Trenčín s priamou 

škodou 11 tisíc Sk.  
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Na dôsledné zabezpečenie splnenia predmetnej úlohy je 

potrebné dodrţovať tieto opatrenia : 

1. Vypracovať, viesť a udrţiavať v súlade so skutočným sta-
vom dokumentáciu  ochrany pred poţiarmi podľa § 4 písm. 

f) zákona, najmä : 
a) dokumentáciu ochrany pred poţiarmi podľa § 24 

vyhlášky,  

b)  mapové podklady s aktuálnymi potrebnými údajmi po-
dľa § 10 písm. d) vyhlášky, 

c) pokyny pre spaľovanie zbytkov po ťaţbe podľa  § 7 vy-
hlášky. 

2. Vykonať opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzni-

ku poţiarov podľa § 10 vyhlášky. 
3. Vyuţívať  pri  pozemnom  hliadkovaní   spoluprácu  s pro-

fesionálnymi a dobrovoľnými ochrancami prírody, záuj-
movými zdruţeniami občanov a vlastníkmi objektov, na-

chádzajúcich sa v daných lokalitách. 

4. Vytvárať a udrţiavať v lokalitách najviac ohrozených moţ-
nosťou vzniku poţiaru ochranné protipoţiarne pásy v šírke 

spravidla 20 - 35 m, ktoré rozčleňujú lesný porast na plochy 
cca 600 – 800 ha, rozčleňovacie protipoţiarne prieseky  

široké 3 – 6 m a izolačné pruhy popri ţelezničných tratiach 

a verejných cestných komunikáciách a výsadbu porastových 
plášťov z drevín odolnejších proti ohňu, zamedzujúce rý-

chlemu šíreniu poţiaru a umoţňujúce jeho bezpečnejšiu lo-
kalizáciu a likvidáciu. Konkrétnu realizáciu tejto úlohy za-

bezpečujú v spolupráci s orgánmi štátnej správy na úseku 

lesného hospodárstva a zaznamenávajú ich v lesných hospo-
dárskych plánoch.   

5. V lesoparkových zónach a v najviac navštevovaných les-
ných oblastiach zabezpečiť budovanie a udrţiavanie ohnísk, 

zabezpečených proti voľnému šíreniu ohňa  a zabezpečiť na 

všetkých prístupových cestách a ďalších vhodných miestach 
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viditeľné označenie zákazu zakladania a pouţívania otvo-

reného ohňa mimo určených vyhradených priestorov. 

6. V prípade potreby poţiadať orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva o obmedzenie alebo zakázanie vstupu verej-

nosti do lesa na dobu nevyhnutne potrebnú, a to najmä v ča-
se zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiaru.  

Vlastné poznámky 

      
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín spre-

vádzkovalo od 6. apríla 2007 fontánu vodníka Valentína na 
Štúrovom námestí. Zariadenie bude po troch rokoch opäť fun-

govať v plnom softwarovom vybavení. Software, ktorý riadi 

a ovláda krokovacie motory jumpingov je nastavený tak, aby 
umoţňoval v rôznych časových intervaloch vytvárať rôzne 

kombinácie vodných 
lúčov – ich dĺţky, 

výšky, intenzity, 

frekvencie. Kombi-
náciou týchto fakto-

rov sa vytvára pred-
poklad na nespočetné 

mnoţstvo variácií 

vodných hier, ktoré 
spoločne s večerným 

osvetlením fontány 
prispejú ku skrášleniu prostredia Štúrovho námestia a budú 

príjemným spestrením pre občanov a návštevníkov Trenčín 

nielen počas blíţiacich sa Veľkonočných sviatkov, ale počas 
celej turistickej sezóny. Fontána vodníka Valentína bola 

vybudovaná v rámci rekonštrukcie Štúrovho námestia od roku 
1998. Štyri roky Vodník fungoval v plnom softwarovom vyba-

vení, aţ do poruchy snímačov krokovacích motorov v obi-

dvoch jumpingoch, ktoré zabezpečovali striekanie vody podľa 
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dodaného softwarového vybavenia fontány. Nasledujúce tri 

roky pracovala iba v jednom vytvorenom alternatívnom pro-

grame. Snímače nebolo moţné nahradiť súčiastkami dostup-
nými na našom trhu a americký výrobca ich dodáva len ako 

celok. Cena nového jumpingu predstavuje sumu pribliţne 
500.000 Sk za kus. K úplnej prevádzke fontány bolo potrebné 

zakúpiť 2 kusy jumpingov. Preto Mesto Trenčín v rámci in-

vestičných akcií v roku 2007 vyčlenilo 1.050.000 Sk na opra-
vu dvoch kusov jumping jet flash s riadiacou jednotkou a os-

vetlením. Pre bezporuchový chod celého systému bola navyše 
odvetraná technologická šachta, v ktorej sa nachádza soft-

warové vybavenie fontány. Ročné náklady na prevádzku 

a údrţbu fontány vodníka predstavujú pribliţne 720 tisíc Sk.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 179/1/07 
 

Sklad nebezpečných odpadov sa v Trenčíne stavať nebude. 

Strojárska firma Trens, ktorá ho chcela vybudovať v blízkosti 
sídliska a hospicu, upustila od svojho zámeru. Listom to 

oznámila Obvodnému úradu ţivotného prostredia v Trenčíne. 
So zámerom Trensu väčšina inštitúcií, ktoré sa k nemu 

vyjadrovali, nesúhlasila. 

Úrady upozorňovali, ţe 
plánovaný sklad nie je v 

súlade so zákonmi z 
hľadiska odpadového 

hospodárstva a firma ho 

chce vybudovať v dru-
hom ochrannom pásme 

vodného zdroja, čo je 
tieţ v rozpore so záko-

nom. Občania spísali 

protestnú petíciu a jednoznačne proti zámeru bolo mesto Tren-
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čín. Podľa primátora Ing. Branislava Cellera všetky útvary 

mesta sa k zámeru vyjadrili záporne. „Pokus zriadiť takúto 

skládku legálnym spôsobom bol zamietnutý.“ Obvodný úrad 
ţivotného prostredia v Trenčíne po zhromaţdení stanovísk 

vydal rozhodnutie, podľa ktorého mal byť zámer ďalej 
posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné 

prostredie. Úrad zvolal rokovanie, na ktorom sa mal určiť 

rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. Firma ešte pred 
rokovaním oznámila, ţe upúšťa od realizácie zámeru a poţia-

dala o stornovanie ţiadosti týkajúcej sa posudzovania vplyvov 
na ţivotné prostredie. Na skladovanie odpadov vrátane nebez-

pečných chcela firma vyuţiť chátrajúce zásobníky na mazut a 

ďalšie priestory vo svojom areáli. V zámere uvádzala široké 
spektrum odpadov, ktoré mali zváţať z Trenčianskeho a 

Ţilinského kraja. Firma plánovala začať s prevádzkou skladu 
uţ v tomto roku, keď areálom malo prejsť 800 ton odpadov. V 

roku 2008 to malo byť 3000 ton a v roku 2009 aţ 5000 ton 

odpadov. Odpady chceli zhromaţďovať v sudoch s objemom 
200 litrov a v kontajneroch s objemom od jedného do 10 

metrov kubických. Odpady zo skladu mali odváţať na ďalšie 
spracovanie.  

Trenčianske noviny 12.04.2007 

 
Výsledky posledných kontrolných odberov z Krytej pla-

várne na Mládeţníckej ul. v Trenčíne potvrdili, ţe neviditeľný 
protivník, jednobunkové organizmy - améby, uţ v týchto 

priestoroch nie sú! Objavili ich 13. marca tohto roku pracov-

níci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 
počas pravidelnej kontroly stavu vody v bazénoch. Od tohto 

dňa Krytá plaváreň neslúţila svojmu účelu a zamestnanci jej 
prevádzkovateľa, mestskej rozpočtovej organizácie Mestské 

hospodárstvo a správa lesov Trenčín okamţite začali s ma-

nuálnym čistením bazénov a vyrovnávacích nádrţí dezin-
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fekčnými prostriedkami. Na záver vydezinfikovali všetky 

plochy v okolí bazénov, vstupné plochy, sprchové priestory 

a šatne. Celý proces sa opakoval ešte dvakrát, vţdy s pomocou 
iných typov dezinfekčných prostriedkov, pretoţe verdikt hy-

gienikov po kontrolách 16. a 23. marca bol opäť nekom-
promisný, ţe améby plaváreň neopustili. „Po konzultáciách 

s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Trenčíne i iných inštitúcií sa vo filtračných zariadeniach 
odstránil kremičitý piesok a opäť kompletne vydezinfikoval 

celý objekt,“ konštatovala riaditeľka Mestského hospodárstva 
a správy lesov Trenčín Ing. Erika Vravková. Záverečnú 

etapu dezinfekcie vykonali hasiči z Hasičského a záchranného 

zboru v Trenčíne špeciálnym prípravkom a tento postup bol 
nakoniec účinný. Posledné výsledky kontrolných odberov 

mali negatívny výsledok, a preto bol daný príkaz začať 
s prácami vedúcimi 

k znovuotvoreniu 

prevádzky. Mestské 
hospodárstvo a sprá-

va lesov Trenčín 
však ešte zďaleka ne-

má vyhrané, hoci po 

naplnení filtrov špe-
ciálnym kremičitým 

pieskom, dovezeným 
z Českej republiky 

nasledovalo napúšťanie celej technológie a bazénov vodou. Po 

skompletizovaní a spustení technológie a filtrácie hygienici 
opätovne odoberú vzorky vody a začne plynúť zákonom sta-

novená lehota na oznámenie a potvrdenie výsledku. Takţe 
reálny predpoklad otvorenia krytej plavárne pre verejnosť je 

druhý májový víkend. Mesto Trenčín ako zriaďovateľ Mest-

ského hospodárstva a správy lesov Trenčín môţe konštatovať, 
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ţe pracovníci organizácie vynaloţili maximálne úsilie v rela-

tívne prijateľnom časovom období na odstránenie zistených 

nedostatkov. Trenčín nie je jediným mestom, ktoré bolo posta-
vené pred boj s týmto neviditeľným protivníkom. Rovnaký 

problém riešili aj v Prievidzi, Ţiline, Nových Zámkoch, Mar-
tine, Svidníku Veľkom Krtíši či v Trenčianskych Tepliciach. 

Aj s odborníkmi z týchto miest konzultovali naši odborníci 

všetky postupy a navzájom si vymieňali skúsenosti a postrehy, 
ktoré nakoniec viedli k ţelanému výsledku. 

Pomocná evidencia 205/1/07 
 

Pri príleţitosti mesiaca apríl – Mesiaca lesov a dňa                   
22. apríla – Dňa Zeme sa Mestské hospodárstvo a správa 

lesov v Trenčíne pripojilo k celoslovenským Lesníckym 

dňom. Ich cieľom bolo priniesť informácie o význame a funk-
ciách lesa, priblíţiť prácu lesníkov a lesného hospodárstva 

a zdôrazniť potrebu osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt 
lesa. Koordinátorom akcie bolo Národné lesnícke centrum vo 

Zvolene. Mottom Lesníckych dní bolo pozvanie do lesa – 

príďte sa pozrieť, ţe je v dobrých rukách. Počas pracovného 
týţdňa od 23. do 27. apríla kaţ-

dý deň prebiehalo nejaké podu-
jatie. Hneď v pondelok 23. aprí-

la deti základných škôl vysadili 

v areáloch Základnej školy Vý-
chodná, Základnej školy Novo-

meského, Základnej školy Dlhé 
Hony a Kultúrneho centra Akti-

vity na Juhu v Trenčíne päť zá-

kladných druhov slovenských 
drevín - buk, dub, smrek, jedľu 

a borovicu. Myšlienkou výsadby 
bolo dať moţnosť ţiakom spoz-

návať tieto dreviny priamo v škole na hodinách prírodovedy, 
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prípadne počas popoludňajších krúţkov v Kultúrnom centre 

Aktivity. Deti niţších ročníkov nechali zasadiť jeden stromček 

lesníkov, ostatné s nadšením vysadili samé. Ţiaľ, na Základnej 
školy Novomeského ţiakom 7. a 9. ročníka chýbalo nadšenie 

a zápalenie pre akciu. V dňoch 24. a  26.apríla sa uskutočnili 
pre ţiakov 2. a 4. ročníka Základnej školy Hodţova lesné 

vychádzky na Brezine. Všetky deti boli zapálené pre hru 

a napriek tomu, ţe traja z nich do lesa neradi chodia. Všetkým 
sa na Brezine páčilo a radi tam ešte prídu. Je zrejmé, ţe takáto 

forma pozvania zabrala. Dňa 25. apríla sa priniesol les na 
detské oddelenie Fa-

kultnej nemocnice s 

poliklinikou v Tren-
číne, kde šesť spokoj-

ných detí malo moţ-
nosť spoznávať les aj 

počas pobytu v ne-

mocnici. Súčasťou 
popoludnia vo Fa-

kultnej nemocnici 
s poliklinikou v 

Trenčíne bola aj prezentácia Les ako súčasť ţivotného pros-

tredia Trenčanov a prezentácia Les a zdravie, ktorú pripra-
vila študentka Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka Lucia Frisová. Dňa 
26. apríla 2007 oţilo trenčianske Mierové námestie lesnými 

hrami detí a dospelí sa informovali o činnosti odboru správy 

lesov Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., 
v Trenčíne a o činnosti štátnej správy na úseku lesného hos-

podárstva. Dňa 25. marca 2007 sme si pripomínali 50. výročie 
Rímskych zmlúv, ktorými boli poloţené základy pre exis-

tenciu dnešnej podoby Európskej únie. Jedným z podujatí, 

celoštátne organizovaným Úradom Vlády Slovenskej repu-

zľava – Ing. Ján Beňa a Ing. Erika Vravková 
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bliky, centrami Europe Direct, zastúpením Európskej únie 

v Slovenskej republike a štátnym podnikom Lesy Slovenskej 

republiky, bolo podujatie pod názvom Alej novej Európy, 
ktoré sa v Trenčíne uskutočnilo v lokalite parku pod sídliskom 

Juh. Pamätnú tabuľu odhalila riaditeľka Mestského hospodár-
stva a správy lesov v Trenčíne Ing. Erika Vrávková a riaditeľ 

Lesného závodu Trenčín Ing. Ján Beňa. Pri jej slávnostnom 

odovzdaní do uţívania konštatoval riaditeľ trenčianskej po-
bočky Europe Direct Ing. Jozef Gerliczy, ţe „základnou 

myšlienkou pôvodne estónskeho projektu bolo vysádzanie 
stromčekov tak, aby ďalších päťdesiat rokov pripomínali zjed-

notený európsky priestor. Na Slovensku sa výsadba realizo-

vala v dvanástich mestách, kde sú sídla centrál Europe Direct. 
Dvanásť vysadených stromčekov symbolicky vyjadrilo počet 

posledných krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie.“   
Info Trenčín 03.05.2007 

Pomocná evidencia 208/1/07, 225/1/07 
 
 

Podujatie Lesnícky deň a ZOO domácich zvierat pri 
horárni v Soblahove sa po neúspešnom 5. máji predsa na 

druhý pokus dňa 12. mája 2007 uskutočnilo. Jarným sl-

niečkom zaliate pod-
horské prostredie opäť 

privítalo uţ po šiesty 
raz svojich tradičných 

návštevníkov, tých naj-

menších, deti. Všet-
kých účastníkov pri-

vítal moderátor Ferdo 

Rybníček, starostka 

obce Soblahov Mgr. 

Eva Ďuďáková a vedúca Kultúrneho centre Sihoť v Trenčíne 
Iveta Matejková. Organizátori pripravili pre nich tie najroz-
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manitejšie činnosti, počnúc od prehliadky chovaných domá-

cich zvierat – zajacov, hydiny, holubov i cudzokrajných vtá-

kov, ktoré našli svoj dočasný domov vo volierách, pripra-
venou chovateľmi zo Soblahova, ďalej prehliadkou  poľov-

níckych trofejí zo srnčej, jelenej, diviačej líščej zveri pri-
pravenej poľovníckym zdruţením Ostrý vrch zo Soblahova, 

cez športovú streľbu zo vzduchovky, triafanie loptičkou a há-

dzanie krúţkami na cieľ, skákanie vo vreci a voľná výtvarná 
tvorba. Najväčší úspech, tak ako po minulé roky mala Janka 

Kováčiková, ktorá s mimoriadnym estetickým vkusom menila 
tváre detí namaľovanými tigrami, levmi, mačkami i inými 

rozprávkovými bytosťami. Pod gestorstvom Ing. Jarky Vá-

nyovej z Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne 
deti hravou formou poznávali jednotlivé druhy dreva, na 

informačných paneloch poznávali funkciu lesa a učili sa píliť 
drevo ozajstnou pílkou. Najväčší úspech však mali ţivé ko-

níky, ktoré cez týţdeň pomáhajú lesníkom pri pribliţovaní 

dreva, ale dnes túto činnosť vymenili za ťahanie koča po les-
nej ceste s drahocenným nákladom – deťmi. Deti sa im za túto 

sluţbu odvďačili pohladením po šiji. 
Vlastné poznámky 

 

Všetkých 123 udrţiavaných pieskoviskách na území mesta 

Trenčín dostane no-

vý piesok. S jeho 
výmenou začali 

pracovníci Mestské-
ho hospodárstva 

a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín pri-
bliţne v polovici 

apríla a práce budú 
ukončené do konca 

mája t.r.  V rámci 
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výmeny piesku boli pieskoviská vyčistené, všetky nečistoty 

a psie exkrementy odstránené. Po preosiatí bol znehodnotený 

piesok vymenený za nový. K 15. máju 2007 bola ukončená 
výmena piesku v 108 pieskoviskách v objeme 190 m

3
 nového 

piesku. Zostáva ukončiť výmenu piesku na Juhu, kde  chýba 
doplniť ešte pribliţne 15 pieskovísk. 

Lokalita Počet pieskovísk Poznámka 

1. VMČ Západ 15 výmena ukončená 

2. VMČ Sever 25 výmena ukončená 

3. VMČ  Stred 32 výmena ukončená 

4. VMČ Juh 51 výmena sa realizuje 

 

Po ukončení výmeny piesku vo verejných pieskoviskách 

budú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín budú pokračovať v rozvoze piesku do pies-
kovísk v materských a základných škôl. 

Pomocná evidencia 282/1/07 
 

Dňa 23. mája 2006 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler za účasti prednostu Mestského úradu Ing. Františka 

Sádeckého, vedúcich útvarov Ing. Ladislava Petrtýla a Ing. 

arch. Adriany Mlynčekovej prijal zástupcov projektových 
spoločností podieľajúcich sa na realizácii projektu 

RainDROP, ktorého hlavnou úlohou je spracovanie celkovej 

koncepcie odvádza-
nia dáţďových vôd  

pomocou zráţko-
odtokového modelu 

(Mike Urban) pre 

celé mesto Trenčín a 
implementovať pilot-

ný projekt koncepcie 
manaţmentu daţďo-

vých vôd do areálu 

centra seniorov na 
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Sihoti.  Výsledné navrhované ciele generelu kanalizácie budú 

prerokované s príslušnými inštitúciami a dotknutými orgánmi. 

Spracovaná analýza potenciálu pre decentralizované naklada-
nie s daţďovými vodami bude podkladom na vypracovanie 

scenára moţných riešení. Po ukončení zmienených aktivít pre 
mesto Trenčín budú výsledky porovnávané s výsledkami zvyš-

ných štyroch projektových partnerov – Karviná, Kupferzell, 

Aharnai a Vsetínsko. Na podklade výsledkov a realizovaných 
pilotných projektov bude zostavená príručka pre nakladanie 

s daţďovými vodami pre krajiny Cadses regiónu. Záverom 
treba podotknúť, ţe realizácia projektu sa uskutočňuje v ča-

sovom horizonte od júla 2005 do júna 2007 a je pokrytý spo-

ločnými finančnými prostriedkami (rozpočtom štátu, Európ-
skej únie a Mesta Trenčín). 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 292/1/07 

 

Spaľovňa nebezpečných odpadov vo Fakultnej nemocnici 
v Trenčíne po vyše roku nútenej odstávky opäť funguje od 

mája 2007. Za 28 miliónov Sk ju zrekonštruovala firma Ekos 

plus. Fakultná nemocnica odstavila spaľovňu začiatkom roka 

2006, pretoţe jej parametre a spôsob monitorovania emisií 

nevyhovovali európskym normám. Z Trenčína nebezpečný 
zdravotnícky odpad odváţali na likvidáciu do nemocnice v 

Bojniciach. Po rekonštrukcii pribudol v spaľovni dioxínový 
filter a monitorovací systém, ktorý bude nepretrţite sledovať 

vypúšťanie škodlivín. Kapacita spaľovne je 120 kg odpadu za 

hodinu. Rekonštrukcia trvala vyše pol roka. Podľa Milana 

Kovačiča z dodávateľskej firmy úrady ţiadali k nej kompletnú 

projektovú dokumentáciu, nasledoval schvaľovací proces, vrá-
tane verejného prerokovania, čo spôsobilo zdrţanie. Spaľovňa 

sa nachádza v blízkosti panelákov sídliska Soblahovská. Spa-

ľovňa po namontovaní filtra vypúšťa do ovzdušia dioxíny iba 
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vo veľmi malom mnoţstve. Pokiaľ ide o dioxíny ich hodnota 

je 10-krát niţšia, ako je norma. Na záver treba uviesť, ţe po 

sprísnení podmienok zo 40 spaľovní na Slovensku zostalo 
v prevádzke šesť alebo sedem. 

Trenčianske noviny 30.05.2007  
Pomocná evidencia 297/2/07 

 

Ceny ministra ţivotného prostredia Slovenskej republiky za 

prínos v oblasti ţivotného prostredia si dňa 5. júna 2007 v 

bratislavskej Redute ocenil minister Ing. Jozef Izák činnosť, 
ktorá napomáha zvýšenie environmentálneho povedomia 

najširšej verejnosti s dôrazom na deti a mladú generáciu. Oce-
nenie je nefinančným ocenením za mimoriadne výsledky ale-

bo dlhoročný prínos v starostlivosti o ţivotné prostredie 

a v rozvoji enviromentalistiky. V kategórii občianskych zdru-
ţení ocenenie minister udelil Občianskemu zdruţeniu Cen-

trum environmentálnych aktivít v Trenčíne, obci Liptovské 
Sliače, hotelovej škole v Liptovskom Mikuláši a štyrom jed-

notlivcom. Občianske zdruţenie Centrum enviromentálnych 

aktivít z Trenčína známe svojimi vyhranenými  názormi a zá-
sadnými postojmi v oblasti enviromantalistiky sa rozhodlo 

cenu neprevziať. Svoj postup zdôvodnilo tým, ţe Ministerstvo 
ţivotného prostredia Slovenskej republiky spochybňuje zá-

klady ochrany prírody na Slovensku a vedie otvorenú vojnu 

nielen s občanmi, ale aj vlastnými zamestnancami, ktorí majú 
iný názor. „Také ocenenie preto pre nás cenu nemá“ povedal 

štatutár občianskeho zdruţenia Mgr. Richard Medál. 

A okrem toho pokračoval, „doteraz nik našu organizáciu zo 

strany Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky 

neinformovalo, ţe sme cenu dostali a ani za čo sme ju dostali“. 
„Návrh na nomináciu Centra enviromentálnych aktivít v Tren-

číne na Cenu ministra podalo občianske zdruţenie Tatry. Prá-
ve táto nominácia má pre občianske zdruţenie neporovnateľne 

väčšiu váhu ako samotná cena“, dodal Mgr. Richard Medál. 
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www.tasr.sk 04.06.2007 

 

Mesto vyhlásilo verejnú súťaţ na spracovanie nového 
územného plánu mesta. Hodnotu zákazky samospráva pred-

pokladá na 2,6 aţ 3,15 milióna korún. Otváranie ponúk sa 
bude konať 25. júna 2007. Víťaz súťaţe by mal podľa vestníka 

Úradu pre verejné obstarávanie územný plán sídelného útvaru 

začať spracovávať v auguste 2007 a dokončiť do konca roku 
2009. Terajší územný plán objednalo mesto Trenčín ešte v 

roku 1996 a zastupiteľstvo ho schválilo koncom roka 1998. 
Mesto na novú územnoplánovaciu dokumentáciu získalo grant 

od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky vo výške 2,85 milióna Sk. Vypracovanie nového, 
kvalitného územného plánu mesta je podľa vedúcej Útvaru 

architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. 

arch. Adriany Mlynčekovej po legislatívnej stránke, ako aj z 

hľadiska dôkladnej informovanosti obyvateľov, náročný 

proces. „Mesto Trenčín uţ v tomto štádiu robí dôleţité kroky, 
v rôznom štádiu rozpracovanosti je mnoţstvo koncepčných 

materiálov, ktoré vytvoria základ pre spracovateľa. Ide pre-
dovšetkým o generel dopravy, generel kanalizácie, koncepciu 

energetiky, generel zelene, koncepciu zelene sídlisk Juh a 

Sihoť a podobne. Sú to všetko územno-plánovacie podklady, 
ktoré uţ teraz svojou váţnosťou tvoria základ nového územ-

ného plánu sídelného útvaru. Nemoţno vynechať ani Urba-
nisticko-architektonickú štúdiu Centrálnej mestskej zóny, kto-

rá tvorí základ regulácie územia v najexponovanejšej časti 

mesta,“ uviedla Ing. arch. Adriana Mlynčeková. V štúdii cen-
trálnej mestskej zóny sú zahrnuté riešenia preťaţenej dopravy 

v meste, budovania nábreţia, ulíc, občianskeho vybavenia, ako 
aj regulácia výšky budov tak, aby neprekrývali pohľad na 

historické jadro mesta. Samospráva totiţ pre modernizáciu ţe-

lezničnej trate očakáva rozsiahlu prestavbu centrálnej mestskej 

http://www.tasr/
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zóny. Dôleţitým dokumentom je aj spomínaný generel do-

pravy, ktorého koncept uţ prechádzal pripomienkovaním. 

Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne na svojej 
internetovej stránke upozornilo najmä na v ňom neriešenie 

dopravy peších a cyklistov. Chýbajú im cyklotrasy a ich 
koncepčné prepojenie, na základe kopírovania reálnych hlav-

ných ťahov cyklistov z obytných zón do centra mesta. 

Dagmar Stuţková zo Spoločnosti pre trvalo udrţateľný ţivot 
v Slovenskej republike v pripomienke, ktorá bola tieţ 

zverejnená na stránke Centra environmentálnych aktivít, tvrdí, 
ţe „generel vychádza z predpokladov ďalšieho masívneho 

rozširovania podmienok pre individuálnu automobilovú do-

pravu v meste, čo nekorešponduje s trendmi vo vyspelých 
krajinách, kde je rozvoj dopravy v mestách orientovaný 

výrazne viac na alternatívne a udrţateľné spôsoby dopravy 
(mestská hromadná doprava, bicykle, peši) a na utlmovanie a 

rozumné obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy 

ako jednoznačne environmentálne najproblémovejšieho sek-
toru dopravy.“ Obe zdruţenia ţiadali generel prepracovať. 

Komisia ţivotného prostredia, dopravy a investícií pripo-
mienky ku konceptu generelu dopravy posúdi a vypracuje no-

vý návrh generelu dopravy mesta Trenčín. Ten sa bude znovu 

pripomienkovať a následne bude prerokovaný poslancami 
mestského zastupiteľstva. 

Trenčianske noviny 07.06.2007 
Pomocná evidencia 313/1/07 

 
 

Silná búrka s krúpami, ktorá sa 6. júna 2007 popoludní 
prehnala Trenčínom, zatopila cestný podjazd na Sihoť a na ho-

dinu a pol odstavila premávku do tejto mestskej časti. Vodiči 

museli z centra na Sihoť cestovať obchádzkou cez ţelezničný 
prejazd Pred poľom pri obchodnom dome Billa. Krajský ope-

račný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
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Roman Kohout uviedol, ţe voda v podjazde dosahovala 

výšku 40 centimetrov. Odčerpávali ju hasiči. Hovorkyňa SAD 

Trenčín Ivana Strelcová povedala, ţe posledný autobus prešiel 
o 14

30 
h, no naberala sa uţ doňho voda. Počas odstávky 

meškalo 12 párov autobusových spojov, ktoré museli jazdiť 
dosť veľkou okľukou a vynechávali jednu zastávku za pod-

jazdom. Ivana Strelcová uviedla, ţe situácia v podjazde sa 

chronicky opakuje, pretoţe v 
ňom kanalizácia pri silných 

daţďoch nestíha odvádzať vo-
du. O 16

00
 h premávku obno-

vili. Vodu hasiči čerpali aj z 

pivnice domu na Sládkovi-
čovej ulici v centre Trenčína. 

V podchode pre peších na 
Hasičskej ulici sa nachádzalo 

do 10 cm vody.  

www.sme.sk 07.06.2007 
 

Poľovníci organizácií okresov Trenčín a Nové Mesto nad 
Váhom sa zišli na 9. Regionálnom sneme Slovenského po-

ľovníckeho zväzu v Trenčíne. Takmer šesťdesiat delegátov 

zastupovalo 1696 členov Slovenského poľovníckeho zväzu. 
Podľa poľovníka Jána Kucharoviča sa počty drobnej zvery 

zajacov a baţantov, ale aj dobré stavy jelenej, srnčej a diviačej 
zveri postupne zniţujú. Naopak, v oblasti Povaţského Inovca 

zazverením boli oţivené stavy 32 kusmi muflónej zveri. Me-

dzi činnosti poľovníkov patrí príprava psov a organizovanie 
skúšok psov na získanie poľovnej upotrebiteľnosti. Poľovníci 

zorganizovali Memoriál Kolomana Slimáka, jednu z najťaţ-
ších medzinárodných súťaţí stavačov, ktorá sa koná kaţ-

doročne na počesť novomestského rodáka, otca slovenskej 

kynológie Kolomana Slimáka. Okrem toho zorganizovali 

http://www.sme.sk/
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medzinárodné preteky v brokových disciplínach o Štít mesta 

Trenčín a 24 rôznych streleckých podujatí. Vyškolili nových 

adeptov poľovníctva. „Pre záujemcov sme pripravili šesť 
kurzov na získanie prvého poľovného lístka, ktoré úspešne 

absolvovalo 204 kandidátov,“ uviedol Ján Kucharovič. Poľov-
níci sa zúčastňovali na chovateľských prehliadkach. Z vys-

tavovaných 2.322 trofejí 118 získalo medaily, ale 135 trofejí 

určili hodnotitelia ako nesprávny odstrel. 
Trenčianske noviny 20.06.2007 

Pomocná evidencia 329/2/07 
 

Dvere, ktorými občania prechádzajú pri karneri na Marián-

skom námestí do Brezina a opačne budú od 6. júla 2007 aţ do 
nedele 9. septembra 2007 uzavreté, lebo prechod z Breziny 

k farskému kostolu bol v týchto dňoch opravovaný. Dôvodom 
bola realizácia 3. etapy stavebných prác pri farskom kostole, 

ktorých finančné náklady predstavujú čiastku 4,7 mil. Sk a 

dodávateľským spôsobom ich pre Mesto Trenčín zabezpečila 
spoločnosť J & AC, s.r.o., Zamarovce. Generálny projektant 

Keramoprojekt, a.s., Trenčín v projekte tretej etapy riešil 
vytvorenie defini-

tívnych povrcho-

vých úprav a k nim 
prislúchajúcich prv-

kov (odvodňovací 
systém, zeleň, osve-

tlenie) v okolí far-

ského úradu, kos-
tola a karneru. Na-

vrhované úpravy 
vyhovujú pešiemu 

a občasnému automobilovému pohybu po stránke bezpečnost-

nej i estetickej. Drobná architektúra pozostáva z úpravy scho-

okolo karnera sv. Michala je pracovný ruch 
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diska z umelého pieskovca, nového kovového zábradlia, opor-

ného múru a oplotenia farskej záhrady, plochy pre  umiest-

nenie misijného kríţa, s preloţky podstavca s pietou a pod. Pre 
vyrovnanie plôch do kompaktného celku bolo nevyhnutné 

asanovať všetky vyvýšené plochy chodníkov a časti betóno-
vých komunikácií. Nové povrchové úpravy sú navrhnuté z 

dlaţby z andezitu v hrúbke 6 cm s výmerou pribliţne 1.565 

m², v okrajových miestach do vzdialenosti 600 mm od kostola 
sú navrhnuté riečne valúny hrubé 6-8 cm. Základný charakter 

architektonickej koncepcie obnovy riešeného priestoru podpo-
rujú sadové úpravy. Ich hlavným zmyslom je rešpektovanie 

prírodného charakte-

ru svahu  a elimino-
vanie rušivého účin-

ku plota farskej zá-
hrady. Práve z tohto 

dôvodu bude pre-

miestnená plastika 
Pieta na východnú 

stranu svahu s poza-
dím kompaktnej ťa-

havej zelene na plote 

a skupinou tují. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 428/1/07 
 

Študentky 1. ročníka Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

Martina, Zuzana, Natália, Emília bolo moţno stretnúť na sí-
dlisku Juh s igelitovými vrecami v rukách a palicami s jedným 

ostrým hrotom začiatkom mesiaca júla 2007. Neopierali sa 
o ne, ale usilovne zbierali z trávnikov a chodníkov medzi by-

tovkami odpad, ktorý by mal končiť v kontajneroch, ale vďaka 

našej ľudskej ľahostajnosti končí pod našimi nohami. Dievčatá 
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majú doma v zásuvkách ešte čerstvé vysvedčenia a časť 

prázdninového času nevenovali príprave nových modelov šiat 

či návštevám módnych prehliadok, ale čisteniu mesta, 
v ktorom ţijú. Vlastne len tri z nich, lebo jedna dochádza za 

brigádou z neďalekej Trenčianskej Teplej. K tejto činnosti 
znela ich lakonická odpoveď „je to pohoda, v práci sa aţ tak 

nenarobíme,“, k čomu treba vzdať obdiv nad vzťahom k mes-

tu, v ktorom ţijú alebo študujú. Naozaj, nie je to v súčasnosti 
kaţdodenný jav... A tak ich vnímali aj naši spoluobčania. Pri 

kontakte s nim najprv prekvapene zostanú stáť, potom poch-
vália, ale sem tam aj 

„poradia“ ako na-

príklad: „Dievčatá, 

zbierajte len veľké 

kusy, aby ste sa 

príliš nenarobili, 

tie malé papieriky 

môţete nechať 

v tráve, vôbec ich 

nevidno.“ Samé 
slová chvály na čin-

nosť dievčat mal 

vedúci strediska verejnej zelene mestskej rozpočtovej organi-
zácie Mestské hospodárstvo a správa lesov v Trenčíne Ing. 

Milan Muška, ktorý brigádu „vymyslel“ a študentov zohnal. 
Túto ich prácu hodnotí ako takú, „ktorá stojí za povšimnutie, 

lebo ulice sú čisté, vyzerajú inak ako pred mesiacom. Smutné 

je len to, ţe sotva sídlisko obídu, môţu začať znova a to denne 
vyzbierajú aj dvadsať vriec odpadu. Najčastejšie sú to plastové 

fľaše, škatuľky od cigariet, voľne poletujúce papiere...“ Nielen 
táto štvorica dievčat, ale spolu celkom desať študentov pracuje 

uţ od začiatku júna 2007 a cez celé prázdniny tri dni v týţdni, 
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aby nám ukázali, ţe najväčšie trenčianske sídlisko môţe byť aj 

čisté !  

Info Trenčín 12.07.2007 
Pomocná evidencia 435/1/07 

 
Dlhodobo pripravovaná rekonštrukcia srdca mesta Trenčín 

– Mierového námestia sa pravdepodobne tak skoro neusku-

toční. Odborná porota, ktorej predsedal známy český architekt 
Aleš Burian totiţ po dôkladnom preštudovaní návrhov zasla-

ných do medzinárodnej súťaţe, konanej podľa zákona o ve-
rejnom obstarávaní, odporučila Mestu Trenčín neudeliť ţiad-

nemu z účastníkov cenu, neudeliť ani prvé miesto a nerokovať 

so ţiadnym uchádzačom v rokovacom konaní bez zverejnenia 
o uzavretí zmluvy o dielo. Verejná súťaţ bola vypísaná opa-

kovane, tento raz mala dokonca medzinárodný charakter. Sú-
ťaţné podklady si vyzdvihlo takmer šesťdesiat moţných rie-

šiteľov, na nemilé prekvapenie a sklamanie zadávateľa, prišlo 

len deväť návrhov. Z toho aţ päť muselo byť pre nesplnenie 
formálnych poţiadaviek vyradených. 

Mestu Trenčín sa tak nepodarilo naplniť cieľ, ktorým sle-
doval vypísaním medzinárodnej súťaţe na jedno z najcen-

nejších historických území v centre – t.j. zmapovať odborné 

pohľady, akým sme-
rom sa ďalej pohybo-

vať pri realizá-
cii myšlienky rekon-

štrukcie Mierového 

námestia najmä 
z hľadiska jeho funk-

čného vyuţitia a do-
plnkových sluţieb.  

Podľa primátora 

Mesta Trenčín Ing. 
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Branislava Cellera sa tak stalo najmä preto, lebo architek-

tonická súťaţ musela rešpektovať poţiadavky Komory archi-

tektov, ale aj zákon o verejnom obstarávaní, s čím majú archi-
tekti vţdy problém. „Sú to totiţ skôr vizionári a nie ľudia, 

ktorí uctievajú všetky pečiatky a stanoviská inštitúcií, ktoré 
treba zabezpečiť k úspešnému priebehu verejnej súťaţe. Veď 

nakoniec odborná porota posudzovala len štyri projekty a 

z nich ani jeden nesplnil očakávania na investíciu, do ktorej je 
mesto pripravené vloţiť 100 mil. Sk,“ skonštatoval primátor 

po zoznámení sa s výsledkami súťaţe. Štatutár mesta sa však 
domnieva, ţe niet sa kam ponáhľať: „Treba prijať projekt, 

ktorý upúta a bude aktuálny minimálne päťdesiat rokov. Nech-

ceme sa dopustiť omylu, ani prijať kontroverzné či polemické 
riešenie, s ktorým by sa obyvatelia nestotoţnili.“ Preto sa  

rozhodol vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá bude pôsobiť ako 
poradný orgán primátora a  hľadať odpoveď na otázku aké má 

byť námestie. „Chceme osloviť aj vlastníkov domov, podnika-

teľov, ktorí tam majú svoje prevádzky, obyvateľov, predsta-
viteľov odbornej architektonickej obce, pamiatkárov. Z takejto 

širokej diskusie chceme vygenerovať návrh, akým smerom sa 
uberať. Je totiţ strašne veľa nezodpovedaných otázok. Ako 

vyriešime vstup na námestie pre bývajúcich, ako zabezpečíme 

zásobovanie, ako riešiť reklamné tabule, vikiere, čo 
s amfiteátrom, má vôbec miesto na centrálnom námestí, ak 

áno ako má vyzerať? Sú to desiatky otázok, na ktoré sa dajú 
nájsť stovky odpovedí a my chceme však nájsť tie najop-

timálnejšie,“ uzavrel Ing. Branislav Celler. 

Pomocná evidencia 442/1/07 

 

Dňa 25. júla 2007 usporiadal Recyklačný fond tlačovú kon-
ferenciu v hoteli Tatra v Trenčíne, aby zoznámil s jeho akti-

vitami na Slovensku a s osobitným zreteľom v Trenčianskom 
kraji. Ako prvý sa k slovu prihlásil prezident správnej rady 

Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček, ktorý konšta-
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toval, ţe Trenčiansky kraj patrí na špičku tých územných 

celkov, u ktorých boli podporené projekty zo sektoru skla 

Recyklačného fondu. Z mnoţstva projektov separovaného 
zberu skla, resp. projektov zhodnocovania odpadového skla, 

ktoré boli podporené v rámci tohto kraja, treba spomenúť naj-
mä projekty spoločnosti Marius Pedersen, a. s., Trenčín, ktorá 

dostala dotáciu spolu 7,8 milióna Sk na dva projekty, týkajúce 

sa zefektívnenia separovaného zberu odpadového skla z ko-
munálneho odpadu. Ďalej to bol projekt spoločnosti Vetropack 

Nemšová, s. r. o., 
podporený sektorom 

skla Recyklačného 

fondu sumou 20 mi-
liónov Sk, určené na 

výstavbu novej trie-
diacej linky, ktorá 

umoţní spracovanie 

maximálneho mnoţ-
stva vykúpeného skla 

zo separovaného zbe-
ru v poţadovanej kvalite. Posledným podporeným najzaují-

mavejším viackomoditným projektom z Recyklačného fondu 

patrí investícia firmy Karpaty Trade, s. r. o., Modra v Han-
dlovej, s dotáciou 33,7 milióna Sk (z toho zo sektoru skla 15,6 

milióna Sk). Pôjde o aplikáciu nových technológií zhodno-
tenia doteraz nerecyklovateľných druhov odpadového skla 

s pouţitím patentov, na výrobu tepelno-izolačného granulátu 

pre stavebné účely. Cieľom projektu je vybudovanie recyklač-
nej linky na zhodnocovanie odpadového skla formou materiá-

lového zhodnotenia a podpora intenzifikácie separovaného 
zberu odpadového skla na území Slovenskej republiky reali-

záciou výroby penoskla (granulexu) z odpadového skla, dote-

raz tradičnou technológiou materiálovo nezhodnocovaného 
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(vrátane autoskiel a elektroskiel). Ide o jedinečný projekt, v 

rámci ktorého budú aplikované nové technológie a nové 

postupy  spracovávania všetkého odpadového skla, ďalej ide 
o moderný výrobný program, spoločensky zaujímavý, pretoţe 

z odpadu zhotovuje výrobky, ktoré vracia do spotrebnej sféry 
a ktoré majú novú úţitkovú hodnotu. Pouţitie penoskla sa 

predpokladá v stavebníctve na suché zásypy v sypkom stave, 

výrobu blokov a tvaroviek. Takto získané výrobky majú zaují-
mavé tepelnoizolačné vlastnosti. Nezanedbateľným prínosom 

celej investície je vytvorenie cca 40 pracovných miest v roku 
2008“. „V rámci celého Slovenska doteraz za viac ako päť 

rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie separovaného zbe-

ru a triedenia odpadového skla a jeho materiálové zhodnotenie 
sumou takmer 188 miliónov Sk. Z toho na 16 jedno-

komoditných projektov poskytol takmer 53 miliónov Sk a na 
137 viackomoditných projektov ďalších viac ako 135 mi-

liónov Sk. Spolufinancovaním takto zameraných projektov 

prispel k tomu, ţe zvýšenie podielu spracovaného zberového 
skla sa na Slovensku za 5 rokov zvýšilo na viac ako dvoj-

násobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 18 500 ton 
odpadového skla, v roku 2005 to bolo uţ 46-tisíc ton. Do roku 

2010 chceme zvýšiť podiel vyseparovaného skla na 70 %“ 

konštatoval Ing.  Juraj Dlhopolček  Zároveň poukázal na to, ţe 
v komodite sklo aţ 80 percent podpory Recyklačného fondu 

smerovalo do zavedenia a zintenzívnenia separovaného zberu 
v mestách a obciach, resp. organizáciach odpadového hospo-

dárstva. „Úlohou fondu aj v najbliţšej budúcnosti ostáva pod-

porovať prevaţne zavedenie a zintenzívnenie separovaného 
zberu skla, ktorý organizujú predovšetkým mestá a obce. Pri 

schvaľovaní dotácií budeme klásť dôraz na opodstatnenosť a 
účelnosť pouţitia poţadovaných prostriedkov, deklarovanú 

mieru separácie skla a aj na geografické umiestnenie dotácie“. 
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Spoločnosť Marius Pedersen, a. s., Trenčín dostala z Recy-

klačného fondu dotácie na dva projekty informoval o tom  

generálny riaditeľ Marius Pedersen Trenčín, a. s., Ing. Mar-

tin Zigo. Na projekt zberu, prepravy a zabezpečenia 

zhodnotenia odpadového skla dostal dotáciu 3,87 milióna Sk 
a projekt realizácie rozšírenia a zefektívnenia separovaného 

zberu odpadového skla z komunálneho odpadu 3,9 milióna 

Sk. Realizáciou  prvého projektu sa  zabezpečilo  rozšírenie 
separovaného zberu odpadového skla v mestách Trenčín, 

Zvolen, Pezinok a Piešťany, kde ţije pribliţne 182-tisíc oby-
vateľov. Druhým projektom sa rozšírilo záberové územie 

o ďalších cca 168-tisíc obyvateľov a to na západnom Slo-

vensku o obce Piešťanského a Pezinského okresu, ďalej  o 
mesto Nitra a Šamorínsky okres. Na Východnom Slovensku 

sa vybudoval systém separovaného zberu na území miest 
Sabinov a Lipany a v obciach Sabinovského okresu. ,,Cieľom 

prvého projektu bolo zabezpečiť kombináciou systémov mo-

bilného a donáškového zberu postupné rozširovanie a 
intenzifikáciu separovaného zberu odpadového skla v dot-

knutom území. Donáškový systém je zabezpečovaný formou 
rozmiestnenia kontajnerov na jednotlivé presne špecifikované 

zloţky odpadu, na vopred vytypované a k tomuto účelu 

vybudované stanovištia tak, aby donášková vzdialenosť bola 
optimálna a nevytvárala v systéme demotivačný prvok. Pre 

dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné vybaviť systém novými 
kontajnermi. Vybudované zberné dvory slúţia tieţ na dotrie-

ďovanie odpadu, k čomu sú vybavené potrebnou techno-

lógiou“, konštatoval Ing. Martin Zigo. Okrem toho dodal, ţe 
mobilný systém je realizovaný podľa plánu zvozu jedno-

tlivých uţ vyseparovaných komodít odpadu ( sklo, papier, 
plasty a nebezpečné zloţky) z jednotlivých zberných miest v 

stanovených časových intervaloch. Vyzbierané a na zhodno-

tenie odovzdané mnoţstvo odpadového skla z miest, ktorých 
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sa týka tento projekt, za rok 2006 predstavovalo takmer 700 

ton, čo je oproti predpokladu uvaţovanom v projekte nárast 

o viac ako 130 ton. Dosiahlo sa tak realizovanie separácie 
skla na 123 %. Ďalším nezanedbateľným prínosom je vďaka 

novým nádobám oveľa kvalitnejšie vyseparovaná surovina 
a s tým spojené zníţenie mnoţstiev, ktoré kvôli znečisteniu 

nebolo moţné odovzdávať na zhodnotenie. ,,Druhý projekt 

predpokladá postupné zniţovanie mnoţstva  zmesového ko-
munálneho odpadu zneškodňovaného uloţením na skládku. 

Vyzbierané a na zhodnotenie odovzdané mnoţstvo odpado-
vého skla z miest, ktorých sa týka, za rok 2006 predstavoval 

tieţ takmer 700 ton, čo je oproti predpokladu uvaţovanom 

v projekte nárast o takmer 300 ton. Dosiahlo sa tak  
realizovanie separácie skla na 174 %“. 

Pomocná evidencia 461/1/07 
 

Prostredníctvom médií sa dostala medzi obyvateľstvo sprá-

va, ţe z doteraz nezistených príčin sa 27. júla 2007 dostala do 
kanála rieky Váh neznáma nebezpečná látka, ktorá mala za 

následok veľký úhyn rýb. 
Napriek vykonaným opa-

treniam sa telá rýb dostali do 

turbín hydroelektrární a tam 
boli rozsekávané.  Z tohto 

dôvodu a pre moţnú prítom-
nosť neznámej nebezpečnej 

látky vo vode dostali oby-

vatelia Trenčína, aby zváţili 
kúpanie sa vo Váhu, ako aj 

lovenie rýb z tejto rieky. Túto varujúcu informáciu poskytol 
odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Trenčíne po 

tom, čo vo váţskom kanáli v časti od vodnej elektrárne Ilava 

po elektrocentrálu Dubnica nad Váhom uhynuli ryby. Príčina 
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hromadného úhynu nie je známa, čaká sa na analýzu z 

odobratých vzoriek. Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia 

začala konať, keď odobrala vzorky vody a rýb, ale výsledky 
zatiaľ nie sú známe. V deň vydania tejto správy, t.j. 1. augusta 

2007 veľa zvedavcov            pri trenčianskej hydrocentrále pri 
ústi potoka Teplička do rieky Váh mohli vidieť na vlastné oči 

plávajú hore bruchom po hladine rieky malé aj väčšie,  celé aj  

rozštvrtené mŕtve ryby. Slovenská inšpekcia ţivotného 
prostredia poţiadala Povodie Váhu, aby prekontrolovala 

ukazovatele 
organického a 

dusíkatého znečis-

tenia Hričova. Po-
lícia súčasne začala 

trestné stíhanie pre 
ohrozenie a poško-

denie ţivotného 

prostredia. 
Info Trenčín 

09.08.2007 
Pomocná evi-

dencia 483/1/07, 501/1/07 

 
Mesto Trenčín zastúpené primátorom Branislavom Cel-

lerom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo 
veciach ochrany drevín, zmenilo svoje rozhodnutie z januára 

tohto roku. Na základe konania 7. augusta 2007 vydalo súhlas 

pre spoločnosť Arman Intech Reality Sereď na výrub ginka 
dvojlaločného, informoval tlačový tajomník kancelárie primá-

tora Tibor Hlobeň. Zároveň Mesto Trenčín vydalo príkaz tejto 
spoločnosti, aby na svoje náklady uskutočnila do šiestich me-

siacov od výrubu dreviny náhradnú výsadbu v oddychovej 

zóne Halalovka v rozsahu 24 stromov, z toho deväť dubov 
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zimných alebo javorov poľných v okrasnej forme a 15 stro-

mov ginka dvojlaločného s obvodom kmeňa 16 cm a výškou 

nasadenia koruny nad 200 centimetrov podľa projektu 
výsadby, ktorý predloţí Mestu Trenčín v termíne do dvoch 

mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Pri výsadbe musí rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich 

inţinierskych sieti.  Ţiadosť o zmenu pôvodného rozhodnutia 

podala spoločnosť Arman Intech Reality Sereď na základe 
nových skutočností vyjadrených v znaleckom posudku Ga-

briely Juhásovej. Znalkyňa v odbore poľnohospodárstvo - 
odvetvie záhradníctvo konštatuje, ţe strom vzhľadom na 

vysoký stupeň poškodenia nie je vhodný na presadenie. Ţia-

dateľ preto navrhol zmenu rozhodnutia tak, ţe mesto udelí 
súhlas na výrub ginka dvojlaločného z dôvodu, ţe strom je 

poškodenou drevinou priemernej hodnoty, ohrozuje zdravie a 
ţivot ľudí a vzhľadom na vysoký stupeň jeho poškodenia ho 

nie je moţné presadiť. Mesto Trenčín ako príslušný orgán 

štátnej správy rozhodlo, ţe ginko dvojlaločné nie je moţné 
zachovať aj z dôvodu plánovanej realizácie stavby Poly-

funkčný mestský blok Sadová ulica, ktorá je v súlade s 
Územným plánom sídelného útvaru Trenčín. Proti tomuto 

rozhodnutiu sa účastníci štvrtkového konania môţu odvolať 

do 15 dní. 
Info Trenčín 23.08.2007 

Pomocná evidencia 530/1/07 
 

V čase od 1. do 27. októbra 2007 prebehlo v meste Trenčín 

prostredníctvom Povaţskej odpadovej spoločnosti a.s., Mest-
ského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín, v spolu-

práci s Mestskou políciou a občanmi mesta Trenčín  jesenné 
upratovanie na území mesta Trenčín. Počas jesenného upra-

tovania sa rešpektovalo ustanovenia zákona, t.j. zákaz ukla-

dania biologicky rozloţiteľného odpadu na skládku. Preto zber 
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odpadu sa uskutočňoval na určených miestach do dvoch veľ-

koobjemových kontajnerov, z ktorých jeden vţdy slúţil vý-

hradne na odkladanie biologicky rozloţiteľného odpadu (t.j. 
konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.) a druhý bol pouţitý 

na zber ostatného materiálu. 
Info Trenčín 20.09.2007 

Pomocná evidencia 582/1/07 

 
V tomto roku si všetci záhradkári pripomenuli 50. výročie 

organizovaného záhradkárstva a ovocinárstva na Slovensku. 
Pri tejto príleţitosti usporiadali členovia Slovenského zväzu 

záhradkárov v Zlatovciach výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 

pod názvom „Plody záhrad“ v dňoch 27. – 30. septembra 
2007. Okrem kvetov bolo vyzbieraných 235 exponátov. Zaují-

mavosťou bolo granátové jablko, pomarančovník, citrónovník 
a polkilogramový citrón. Všetky citrusové rastlinky boli obsy-

pané plodmi. Ich pesto-

vateľom je člen zväzu 
pán Páleník. Okrem toho 

na výstave mohli ná-
vštevníci vidieť rôzne 

druhy baklaţánov a te-

kvíc rôznych veľkostí, 
jablká, hrušky, hrozno, 

rôzne odrody paprík 
a rajčín a iné ovocie 

a zeleninu. Návštevníci 

sa mohli oboznámiť s rôznymi postrekmi a inými chemi-
káliami na ošetrovanie porastov, stromov a zeleniny. Výstavu 

naaranţovala členka zväzu Katarína Vidalová. Okrem toho 
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Zla-

tovciach usporiadala 24. septembra 2007 šiesty ročník sú-

ťaţného aranţovania ţiakov zo základných škôl z Trenčína 
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a okolia. Témou súťaţe bolo jesenné aranţovanie z usušených 

kvetov, listov a rôznych okrasných tráv. Na aranţovaní sa 

tradične zúčastnili aj ţiaci zo Špeciálnej základnej školy 
v Trenčianskej Teplej a z Trenčína.  Prvé miesto získal Peter 

Vacula zo Základnej školy v Drietome, druhé miesto Štefan 

Oláh zo Špeciálnej základnej školy v Trenčíne a na treťom 

mieste sa umiestnila Romana Basilová zo Základnej školy 

v Drietome. Vernisáţ výstavy sa uskutočnila 26. septembra 
2007 za účasti členov skupiny Wagus. Výstavu otvorili v do-

bových kostýmoch výstrelmi z kuší a maličkého dela, ktoré 
narobilo veľký hrmot. Záštitu nad výstavou prevzal vice-

primátor Tomáš Vaňo.  

Info Trenčín 18.10.2007 
Pomocná evidencia 540/1/07 

 
V dňoch 1. aţ 27. októbra 2007 sa uskutočnilo v meste 

Trenčín jesenné upratovanie. Mestské hospodárstvo a správa 

lesov Trenčín m.r.o. uskutočnilo vyčistenie plôch verejnej 
zelene a Povaţská odpadová spoločnosť a.s. Trenčín zabez-

pečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov. Po-
čas jesenného upratovania bolo uskutočnených 136 vývozov 

objemného odpadu s celkovou hmotnosťou 209 ton. Bio 

odpad sa odviezol v 131 vývozoch s hmotnosťou 105,17 tony. 
Nebezpečný odpad mal hmotnosť 1,47 tony. Medzi nebez-

pečný odpad patrili napríklad ţiarivky a olovené  akumulátory. 
Celkové náklady na jesenné upratovanie stáli mesto Trenčín 

609 070,- Sk. Odpad zo stanovíšť bol odváţaný pomocou 

Ecocaru, ramenových nakladačov a malého hákového nakla-
dača. Zber nebezpečných odpadov bol vykonávaný priebeţne 

malým ramenovým nakladačom. 
Info Trenčín 06.12.2007 

Pomocná evidencia 669/1/07 
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Mestské hospodárstvo a spáva lesov, m.r.o. Trenčín, 

v rámci činnosti „náhradná výsadba drevín“ realizoval okrem 

revitalizácie drevín a náhradnej výsadby za výruby aj obnovu 
stromových alejí. Úprava stromových alejí začala uţ v prvom 

polroku 2007, kedy sa uskutočnil výrub jestvujúcich drevín. 
Dreviny boli odstránené, nakoľko časť z nich bola preschnutá 

a abioticky poškodená. Pred výsadbou nového rastlinného 

materiálu bolo potrebné upraviť všetky zemníky. Úprava 
spočívala v odstránení – vyfrézovaní pňov a časti koreňového 

systému. Výsadba nových stromových alejí sa uskutočnila 
v období vegetačného kľudu rastlín v mesiacoch október 

a november 2007. Obnova stromových alejí bola zrealizo- 

vaná : 
- na Druţstevnej ulici – vysadených 40 ks stromov,  

- na Komenského ulici – vysadené 4 ks stromov  

- a na Ulici generála Viesta – vysadených 36 stromov.  
Vysadené boli stromy čerešní nasledovnej druhovej 

skladby: Prunus cerasifera Nigra, Prunus avium Plena, Prunus 

serr. Kanzan. Po ukončení výsadby stromov boli zemníky 
dosypané mulčovacou kôrou.    

Info Trenčín 06.12.2007 
Pomocná evidencia 669/1/07 

 

Súťaţ o najkrajšiu vegetačnú úpravu v Meste Trenčín 
kaţdoročne vyhlasuje Útvar ţivotného prostredia a dopravy 

Mestského úradu v Tren-

číne a v závere roka ju 
hodnotí komisia a vyhla-

suje výsledky. Aj tento 
rok komisia v zloţení  

Janka Fabová, Gabrie-

la Hubinská, Ing. An-

ton Boc a Martin Bar-

čák - poslanci mestského 
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zastupiteľstva, Ing. Ju-raj Kocnár a Ing. Viera Barčáková – 

pracovníci Útvaru ţivotného prostredia a dopravy Mestského 

úradu vybrali spomedzi  25  súťaţiacich troch ocenených 
v troch kategó-riách. Víťazi získali poukáţky na nákup tovaru 

v záhradníctve v hodnote 2.000,- Sk, 1.500,- Sk a 1.000,- Sk, 
vianočnú ruţu a darčekové predmety od Mesta Trenčín. Ceny 

odovzdal 22. novembra 2007 člen komisie Martin Barčák.  

- Kategória A)  Kvetinová  úprava  okien, lodţií a balkó- 

nov bytových domov 

1.miesto Eva Michalíková Duklianskych hrdinov 12 

2.miesto  Ing. Eugen Szabó      Ţilinská 5 
3.miesto  Rudolf  Marel  Hollého 2 

- Kategória B)  Kvetinová  úprava  okien,  terás  a kve-

tinových múrikov rodinných domov 
1.miesto Anika Toušková  Narcisová 5 

2.miesto  Anna Beţová   Odbojárov 16 
3.miesto Anna Boţuková Ovocná 11 

- Kategória C)  Sadovnícke úpravy okolia domov  

1.miesto  Ing.Boris Bagar Halašu 2 
2.miesto      Anika Toušková    Narcisová 5 

3.miesto Olesja Lacušková  Ovocná 11 
Info Trenčín 06.12.2007 

Pomocná evidencia 669/1/07 

 
 
 

 


