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Tvorba a ochrana životného prostredia 

 

Čerešňový sad neďaleko opevnenia Trenčianskeho hradu 
plánuje centrum environmentálnych aktivít spolu s 
dobrovoľníkmi revitalizovať. Trenčania toto miesto v 
lesoparku Brezina dobre poznajú a chcú mu vdýchnuť 
pôvodnú podobu spred niekoľkých dekád.  

 „Čerešňový sad potrebuje zmenu vzhľadom na to, že les tu 
jednoznačne už víťazí. 
Čerešní tam zostalo len 
pár a sú už veľmi sta-
ré,“ povedal Richard 
Medal z Centra envi-
ronmentálnych aktivít. 
Centrum sa rozhodlo aj 
v spolupráci s niekto-
rými dlhoročnými oby-
vateľmi Trenčína ob-
noviť stromy a zlik-

vidovať zarastenú plochu okolo nich.  
„Musíme ešte uskutočniť plán projektu a 

nákres. Komunikovali sme o tom už s pracovníkmi mestského 
hospodárstva a správy lesov, ktorí nám poskytli mapy a 
zisťujú, aký je v súčasnosti právny stav čerešňového sadu,“ 
povedal Richard Medal.  

Projektu pomáha aj trenčiansky architekt Július Bruna. 
„Ide nám o to, aby čerešňový sad bol znovu hodný svojho 
mena a stal sa súčasťou nástupného priestoru cez južné 
opevnenie na hrad,“ povedal Július Bruna. Podľa jeho slov je 
preto nutné na tomto mieste urobiť niekoľko zásahov.  

 „Musíme vytvoriť hlavnú prístupovú os až k hradu, a to 
trvale nielen v zime, ale i počas leta. Urobiť na čerešňovom 
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sade niekoľko miest, kde bude výsostne prevládať čerešňa a 
bude aj chránená. Zabezpečíme aj dendrologické výskumy, 
prípadne i odštiepenia tých starých druhov, ktoré tam 
dožívajú,“ dodal Július Bruna. Čerešňový sad má aj po úprave 
umožniť návštevníkom výhľad na hrad. 

Celý projekt by sa mal uskutočniť v priebehu tohto roka. 
Mesto Trenčín sa o čerešňový sad priebežne stará a v 
minulosti rôzne inštitúcie vypracovali projekty na jeho 
revitalizáciu. 

„Technická univerzita vo Zvolene ešte v minulosti 
vypracovala projekt revitalizácie čerešňového sadu 
zalesnením. Na časť čerešňového sadu vypracoval štúdiu aj 
Lesoprojekt Zvolen v roku 2004, ktorá sa týkala okrajového 
plášťa lesa,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. Už 
projekt zvolenskej univerzity z roku 1997 čerešňový sad 
označil ako prestarnutý a staré čerešne určil na výrub.  

„Výrub postupne zabezpečujeme. Počítame v súčasnosti s 
presvetlením vegetácie prehustených miest a s vytvorením 
oddychovej plochy, kde už sú k dispozícii tri ohniská. Mesto 
dvakrát ročne čerešňový sad kosí,“ dodala Erika Ságová.  

Lesopark Brezina zaberá plochu vyše 212 hektárov a 
nachádza sa vlastne uprostred mesta. Nazýva sa Brezina, ale 
pritom tu takmer žiadne brezy nerastú. Svoj názov si zachoval 
z čias rakúsko-uhorskej monarchie. Býval to oddávna holý 
kopec, aby obyvatelia hradu videli, ak by sa blížil nepriateľ. 
Až koncom 19. storočia začali kopec zalesňovať a prvými 
stromami, ktoré sa tu uchytili, boli brezy. Na Brezinu je 
prístup z viacerých strán, z centra mesta okolo hradu, ale aj 
z najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh, kde žije asi tretina 
obyvateľov mesta. 

www.sme.sk 12.02.2015 
pomocná evidencia 186/1/2015 
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Smetné nádoby na trenčianskych sídliskách sú často 
zdrojom neporiadku. Odpadky nájdete v týchto mesiacoch aj v 
blízkosti Váhu. Kartóny pri smetných košoch, odhodené 
plastové fľaše a rôzne iné odpadky. To je obraz v niektorých 
sídliskách v Trenčíne. 

Výnimkou nie je ani Bazovského ulica v mestskej časti Juh. 
„Nezodpovední obyvatelia tejto ulice a okolia svojou 

ľahostajnosťou pravidelne vytvárajú skládku okolo košov. 
Smeti sa potom váľajú 
aj na chodníku pod 
nimi. Toto sa tu opa-
kuje pravidelne,“ sťa-
žuje sa Tomáš na 
portáli Odkaz pre sta-
rostu. Podľa jeho slov 
by riešením bolo zväč-
šiť múrik a priestor na 
smetné nádoby. 

Mesto však upo-
zorňuje, že ľahostajnosť ľudí sa nedá napraviť podobnými 
úpravami. „Tieto problémy môže vyriešiť zástupca vlastníkov 
bytov. Môže na domovej výveske umiestniť informáciu o tom, 
kedy je možné vyložiť nadrozmerný odpad. Všetky informácie 
o nakladaní s odpadom na území mesta upravuje všeobecne 
záväzné nariadenie o odpadoch. Uverejňujeme ho aj na 
webstránke mesta,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

Neporiadok v meste ľudia nevytvárajú len pri sídliskách. 
Odhodené fľaše a rôzne predmety nájdete aj pri bežnej 
prechádzke po brehu Váhu. Jednu skládku neďaleko čističky 
odpadových vôd už v minulom mesiaci mesto odstránilo na 
vlastné náklady, keďže pôvodcu skládky nenašli. Neporiadok 
neďaleko Váhu potvrdila aj dobrovoľníčka z Trenčína Jana 
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Gáborová. Zúčastňuje sa počas roka množstva brigád, kde s 
týmto nepríjemným trendom pomáha bojovať. 

„Priestor pri Váhu znečisťujú bezohľadní ľudia, tvoriaci 
rôzne čierne skládky, ktoré sme aj s ostatnými dobrovoľníkmi 
viackrát objavili a následne odstraňovali počas čistiacich 
brigád v okolí Zátoky pokoja pri cestnom moste,“ povedala 
Jana Gáborová. 

Podľa jej slov aj napriek snahe dobrovoľníkov 
odhadzovanie odpadkov neprestáva a skládky zvyčajne 
pribúdajú na miestach, kde ich už niekoľkokrát odstránili. 

www.sme.sk 15.02.2015 
pomocná evidencia 201/1/2015 
 
Mesto Trenčín sa po šiestich rokoch začalo starať o verejnú 

zeleň vlastnými silami. Zároveň pristúpilo ku koncu marca k 
výpovedi zmluvy 
na zabezpečovanie 
prevádzky verejné-
ho osvetlenia so 
spoločnosťou Sie-
mens.  

Vedúci Útvaru 
interných služieb 
mesta Benjamín 
Lisáček uviedol, že 

za vrátením správy zelene a osvetlenia pod mesto je šetrenie 
nákladov. Úsporu vyčíslil na vyše 400 tisíc eur pre tento rok. 
Mesto podobne v minulosti vypovedalo zmluvu na správu 
tepla, kde výška ušetrených nákladov podľa jeho slov 
presiahla 200 tisíc eur ročne.   

O kosenie, hrabanie, čistenie zelene, výruby, orezy, 
výsadbu kvetín a drevín sa starala od roku 2009 spoločnosť 
Marius Pedersen. Vyhrala súťaž, ktorú vyhlásilo mesto. Už 



822 

 

vtedy ju však niektorí podnikatelia spochybňovali. 
Poukazovali, že bola ušitá na mieru práve pre neskoršieho 
víťaza. Výpoveď spoločnosti síce uplynie 31. januára 2016. 

Spoločnosti Marius Pedersen mesto mohlo dať výpoveď až 
po tom, ako jej splatilo dlh za služby objednané ešte v 
predvolebnom roku 2010. Išlo o viac ako štyri milióny eur nad 
rámec rozpočtom krytých financií. Koncom minulého roka bol 
poslednou splátkou 800-tisíc eur dlh splatený.   

O zeleň sa bude starať Mestské hospodárstvo a správa 
lesov. Pred desiatimi rokmi bolo určené k zániku s tým, že 
mesto si bude služby pre obyvateľov objednávať a platiť u 
súkromných firiem. V súčasnosti prijíma zamestnancov a 
preberá čoraz viac služieb. Stará sa už napríklad aj o zimný 
štadión, krytú plaváreň a ďalšie zariadenia v majetku mesta.  

  Mestské hospodárstvo a správa lesov podľa Benjamína 
Lisáčka už vlani nakúpilo vlastné kosačky a zamestnalo 
nových sezónnych pracovníkov. „V tomto roku bude 
hospodárstvo zamestnávať ešte viac zamestnancov a kúpi, 
prípadne vezme do prenájmu novú techniku potrebnú pre 
zabezpečenie komplexnej starostlivosti o verejnú zeleň. 
Obdobne aj pri verejnom osvetlení budeme kupovať novú 
plošinu a zamestnáme vlastných pracovníkov,” uviedol 
Benjamín Lisáček. 

Spoločnosť Siemens na konci minulej dekády kompletne 
zmodernizovala osvetlenie v meste za vyše 10 miliónov eur. 
Trenčín to bude splácať do roku 2018. Marius Pedersen sa na 
základe zmlúv naďalej bude starať o odpadové hospodárstvo, 
údržbu a lokálne opravy ciest. „Časť opráv však plánuje mesto 
realizovať vo vlastnej réžii. Z tohto dôvodu plánuje kúpiť stroj 
na ich opravu nahrievaciou technológiou s použitím 
recyklovaného asfaltu,” dodal Benjamín Lisáček. 

www.sme.sk 17.02.2015 
pomocná evidencia 217/1/2015 
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Trenčiansky kraj má spolu 276 obcí, z toho je verejná 
kanalizácia vybudovaná len v 70 obciach. Prístup k nej má 
takmer 60 percent obyvateľov. Slovensko sa pritom zaviazalo, 
že do konca roku 2015 pripojí na verejnú kanalizáciu všetky 
obce nad 2000 obyvateľov.  

„Z hľadiska plnenia požiadaviek vyplývajúcich z európskej 
smernice o čistení komunálnych odpadových vôd v rámci 
Trenčianskeho kraja súlad s predmetnou smernicou 
nedosahuje 9 aglo-
merácií nad 2 000 
obyvateľov, čo 
predstavuje 27 ob-
cí,“ uviedol hovor-
ca ministerstva ži-
votného prostredia 
Maroš Stano. Ak 
sa v nich kanali-
zácia vybudovať 
nestihne, zo strany Európskej únie nám hrozia sankcie.  

„Proces pozostáva z viacerých krokov, na jeho konci je 
hrozba paušálnej pokuty, ktorá môže byť v určitých prípadoch 
doplnená aj o penále za neplnenie stanovených opatrení,“ 
dodal.  

Medzi najväčšie obce bez kanalizácie v Trenčianskom kraji 
patria Horná a Dolná Súča. O jej vybudovanie sa spoločne s 
obcami Skalka nad Váhom a Hrabovka neúspešne pokúšajú už 
niekoľko rokov. Projekt za 25 miliónov eur zastrešuje 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh. Žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok podávali na ministerstvo 
životného prostredia už štyrikrát.  

„Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby, 
ktorá zahŕňa odkanalizovanie týchto obcí s čistením 
odpadových vôd na ČOV Nemšová. V tomto období prebieha 
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proces aktualizácie dokumentácie, ktorá bude prílohou k 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ povedal riaditeľ 
spoločnosti Bohuš Babál. „V prípade vyhlásenia výzvy 
ministerstvom životného prostredia vodárenská spoločnosť 
Vlára - Váh predloží žiadosť a bude sa uchádzať o poskytnutie 
finančných prostriedkov.“  

Podľa vyjadrenia ministerstva životného prostredia je 
predpoklad, že ak budú na tento projekt schválené peniaze, 
kanalizácia bude vybudovaná v rozsahu rokov 2016 až 2020.  

Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) majú na tento 
rok naplánovanú výstavbu chýbajúcej a intenzifikáciu 
jestvujúcej kanalizácie v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom 
a priľahlých obciach v oblasti pôsobnosti TVK.  

„Ide o obce Omšenie, Zamarovce, Trenčianske Stankovce, 
Veľké Bierovce, Adamovské Kochanovce, Chocholná-
Velčice, Melčice-Lieskové a Ivanovce,“ povedala Zdenka 
Pepelová z TVK.  

Podľa nej sú najväčšie prekážky pri budovaní kanalizácie 
okrem získavania finančných prostriedkov najmä 
usporiadavanie majetkovoprávnych vzťahov.  

„Všetky ostatné súvisiace činnosti už máme 
štandardizované a vieme ich vykonať v súlade s plánmi a 
rozpočtami,“ dodala Zdenka Pepelová.  

Obavy, že sa ľudia do vybudovanej siete nebudú chcieť 
pripojiť, nemá. „Výhody pripojenia na obecnú kanalizáciu sú 
zjavné. Ide hlavne o komfort odkanalizovania, kde odpadá 
problém starostlivosti o žumpu a tiež finančné výhody. Meter 
kubický odkanalizovania verejnou kanalizáciou stojí približne 
1,20 eura, pričom meter kubický odkanalizovania cez vývoz 
žumpy stojí 5 eur a viac,“ uzavrela Zdenka Pepelová.  

www.sme.sk 19.02.2015 
pomocná evidencia 227/1/2015 
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Nedostatok smetných kontajnerov v jednotlivých častiach 
mesta a prebytok odpadu. To sú problémy, na ktoré sa snažia 
občania Trenčína upozorniť kompetentných mesta. 

„Čo s odpadkami na Železničnej ulici pri železničnej 
a autobusovej stanici? Je to tam v hroznom stave,“ pýta sa 
obyvateľka a - ako uviedla - nemá problém sa pridať, ak by sa 
zorganizoval zber tohto odpadu. Ďalšia občianka žiada, aby 
tam bol dodaný jeden smetný kontajner na kov. 

Ako uviedla referentka životného prostredia Zuzana 
Čachová z Útvaru stavebného a životného prostredia, nádoby 
na kovový odpad mesto zatiaľ neplánuje rozmiestňovať. 
„Kovový odpad je momentálne možné odovzdať len 
v zberných dvoroch mesta na Soblahovskej a Zlatovskej ulici 
alebo počas jarného a jesenného upratovania,“ dodala.  

Nespokojná je aj obyvateľka, ktorá sa sťažuje na 
neporiadok okolo kontajnerov pri Lidli na Bratislavskej ulici 
v časti Kvetná. „Toto miesto je veľmi frekventované, keďže sa 
tam nachádza supermarket Lidl a takýto veľký neporiadok je 
pre ľudí odpudzujúci,“ dodala. Ako uvádza Zuzana Čachová, 
práve toto miesto je obývané bezdomovcami a pravidelne 
riešia tento neporiadok s mestskou políciou. Niekoľkokrát už 
zabezpečili jeho odstránenie prostredníctvom súkromnej 
spoločnosti. 

www.nasenovinky.sk 26.02.2015 
pomocná evidencia 259/1/2015 
 
Na Hviezdoslavovej ulici aj neďaleko železničného mosta v 

Trenčíne vyrúbali ďalšie stromy. V centre mesta odstránili 
zeleň i mladší orech. 

„Neviem prečo vyrúbali mladý orech na Hviezdoslavovej 
ulici a pokračuje ďalšie odstraňovanie zelene v tejto lokalite,“ 
sťažuje sa Jozef Polák na trenčianskom webe v rubrike 
Otázky a odpovede.  
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Podľa mesta išlo o náletovú drevinu, prípadne ju účelovo 
vysadili ľudia. „Ovocný strom rástol v blízkosti iného, 
sadovnícky hodnotného platana. Obmedzoval ho v zdravom 
vývoji,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.  

Veľký ovocný strom, ktorý vyrúbali, sa nepoužíva v 
okrasnom sadovníctve, jeho 
využite je skôr v hospo-
dárskych záhradách. O od-
stránení ďalšej zelene roz-
hodol útvar životného pro-
stredia.  

„Do vyvýšeného záhonu 
veľmi neodborne vysadili 

dreviny s príliš veľkým vzrastom. Niektoré sa začali nakláňať 
nad parkovisko. Ich vyvrátenie by mohlo ohroziť účastníkov 
premávky i zaparkované autá,“ vysvetlila Erika Ságová.  

Záhon podľa jej slov vybudovali za účelom optického 
zakrytia teplovodného potrubia, ktoré ním prechádza. „Každá 
inžinierska sieť má normami stanovenú ochrannú zónu, v 
ktorej by sa nemali sadiť dreviny, najmä nie stromy. Svojimi 
koreňmi môžu totiž sieť narušiť a ohroziť jej prevádzku a v 
prípade havárie aj životné prostredie,“ dodala Erika Ságová.  

Trenčania upozorňovali aj na výrub topoľov neďaleko 
starého železničného mosta. Vytvárali alej pozdĺž chodníka, 
kde hlavne v teplejších mesiacoch sa ľudia prechádzajú či 
jazdia na bicykloch. Tento úsek nie je mestský, ale je v správe 
povodia Váhu.  

„Dôvodom výrubu bol vek a stav drevín, nakoľko v 
poslednom období dochádzalo pravidelne k nežiaducemu 
lámaniu konárov i častí kmeňov týchto stromov. Stromy tak 
tvorili nielen potenciálnu prekážku odtoku vody pri splavení 
do nižších častí toku, ale aj bezpečnostné riziko pre ľudí 
chodiacich po priľahlom verejnom priestranstve,“ povedal 
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Ľuboš Krno, hovorca Slovenského vodohospodárskeho 
podniku.  

Podnik v tejto súvislosti v poslednom období dostal aj dve 
žiadosti o výrub týchto drevín. „Jeden z Kanoistického klubu 
Lodenice Trenčín a druhý od prevádzkovateľa bufetu. V 
oboch listoch nás žiadajú o výrub, pričom vyjadrujú práve 
obavy o zdravie a majetok svojich členov a ostatných osôb, 
ktorí navštevujú bufet, alebo prechádzajú týmto miestom,“ 
dodal Ľuboš Krno. 

www.sme.sk 10.03.2015 
pomocná evidencia 352/1/2015 
 
Drevené police, dosky či staré skrine. To všetko 

odhadzovali ľudia na Považskej ulici v Trenčíne v blízkosti 
garáží a hrádze. Práve pri brehu Váhu sa často objavujú aj po 
zásahu rôznych dobrovoľní-
kov stále nové odpadky.  

Tieto pozemky má v sprá-
ve Slovenský vodohospodár-
sky podnik. „Úsek hrádze pri 
zimnom štadióne je pred-
metom prebiehajúcej spolu-
práce Slovenského vodohos-
podárskeho podniku s majiteľmi priľahlých garáží a mesta 
Trenčín, kde sme v prvej fáze odstránili problematické krovie. 
V najbližšom období sa podľa dohody zúčastnených strán 
chystá aj odstránenie samotných odpadkov,“ informoval 
Ľuboš Krno, hovorca Slovenského vodohospodárskeho 
podniku.  

Mesto informovalo na webstránke Odkaz pre starostu, že 
odpadky by mali zmiznúť do konca apríla. Slovenský 
vodohospodársky podnik argumentoval, že sa o priestory, 
ktoré majú v správe, pravidelne stará.  
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„Naša organizácia ako správca pozemkov sa pravidelne 
podieľa na odstraňovaní odpadov z priestoru 
obhospodarovaných ochranných hrádzí či vodných 
plôch. Zväčša ide o spoluprácu so samosprávou, školami, 
občianskymi združeniami, ako rybármi či záhradkármi. A to 
formou poskytnutia dopravy, ako napríklad traktor s viečkou, 
prípadne krátkodobého zapojenia ľudí,“ povedal Ľuboš Krno.  

Kompetentní však musia často bojovať s 
nezodpovednosťou ľudí. Na rôznych miestach sa preto často 
objavuje aj veľkoobjemný odpad. Toho sa pritom ľudia môžu 
zbavovať jednoducho a legálne.  

 „Počas celého roka môžu ľudia nadrozmerný odpad 
bezplatne odovzdať v niektorom zo zberných dvorov v 
Trenčíne. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si 
pôvodca hradí sám,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika 
Ságová. Nadrozmerného odpadu sa môžu ľudia zbaviť aj 
umiestnením do veľkoobjemového kontajnera najmenej 
dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň počas jarného alebo 
jesenného upratovania.  

„Objemný odpad sa musí vyložiť len v predvečer dňa 
vývozu na stanovište zberných nádob na komunálny odpad. V 
ostatnom čase je nadrozmerný odpad vykladať zakázané,“ 
dodala Erika Ságová.  

www.sme.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 440/1/2015 
 
Na problémy svetelného znečistenia a globálneho 

otepľovania upozorní aj tento rok akcia Hodina Zeme. 
Poslednú marcovú sobotu o pol deviatej večer na hodinu 
vypnú osvetlenie aj viaceré pamiatky v Trenčianskom kraji.  

Svetelné znečistenie označujú odborníci za vážny problém 
dneška. Je to všetko svetlo umelo rozptýlené v atmosfére, 
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ktoré nesvieti tam, kde má. Je dôsledkom nehospodárneho a 
nezmyselného svietenia.  

„Napríklad, ak chceme osvetliť chodník alebo cestu, často 
pri tom svietime do okien blízkych domov a bytov alebo úplne 
nezmyselne do neba. Nie je však nutné zhasnúť, iba svietiť 
účelnejšie,“ hovorí odborný garant a koordinátor akcie Hodina 
Zeme na Slovensku Jaroslav Merc. 

Svetelné znečistenie výrazne narušuje prirodzenú nočnú 
tmu, ktorá je dôležitá nielen pre zdravý a pokojný spánok, ale 
aj pre celkový vývoj a fungovanie ľudského organizmu. 

„Umelé nočné svetlo narušuje tvorbu významného 
hormónu - melatonínu. Jeho úlohou je „nastavovať ručičky" 
vnútorných biologických hodín. Výsledkom sú mnohé 
zdravotné problémy, počnúc spánkovými až po súvis s 
obezitou, či vplyvom na zvýšenie rizika rakoviny,“ vymenúva 
problémy, ktoré spôsobuje nedostatok tmy, Jaroslav Merc.  

Dôležitý je aj ekonomický faktor. Svietenie do neba je aj o 
plytvaní elektrickou energiou a teda peniazmi - v prípade 
verejného osvetlenia peniazmi daňových poplatníkov. 

Riešenie svetelného znečistenia je veľmi jednoduché. 
Svietiť treba tam, kde to naozaj potrebujeme.  

„Nočné prostredie pomôže napraviť dokonalé smerovanie 
svetla. Je potrebné vylúčiť akékoľvek svietenie nad horizont, 
do neba, a to ako pri verejnom osvetlení, tak aj pri osvetlení 
pamiatok, reklamných plôch a iných," uzavrel Jaroslav Merc. 

V Trenčíne je z pamiatok najvýraznejšie osvetlený 
Trenčiansky hrad. Jana Paulínyová z Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý hrad spravuje, odhaduje ročné 
náklady na svietenie na približne tritisíc eur.  

„Osvetlenie sa zapína a vypína automaticky počas celého 
týždňa, pretože je napojené na súmrakové spínače. Výluka z 
osvetlenia je len v nočných hodinách od jednej do tretej 
hodiny,“ uviedla Jana Paulínyová. Trenčiansky hrad sa do 



830 

 

akcie Hodina Zeme určite zapojí. „V sobotu 28. marca nebude 
Trenčiansky hrad svietiť v čase od 20.30 do 21.30 h,“ dodala. 

Ostatné budovy v Trenčíne, ktorých osvetlenie spravuje 
mesto, zostanú svietiť aj počas Hodiny Zeme. 

„Mesto Trenčín sa pravidelne zapája do Hodiny Zeme, 
pretože podporuje myšlienku tejto akcie. Vzhľadom na 
plánovaný proces zmeny správcu verejného osvetlenia práve 
v termíne konania akcie sa však tento rok z prevádzkových 
dôvodov, žiaľ, nemôžeme zúčastniť,“ povedala hovorkyňa 
mesta Erika Ságová. 

www.sme.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 486/1/2015 
 
Žaby sa chystajú na každoročnú púť k vode. Prechádzať 

budú aj cez frekventované cesty, ochranári umiestnili na štyri 
úseky ciest zábrany. Dočasne sa na nich tiež zníži rýchlosť.  

Ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele 
Karpaty natiahli na štyroch 
rizikových úsekoch ciest plastové 
fólie, ktoré majú zachrániť žaby 
pred uhynutím pod kolesami áut. 

Trvalé zábrany a podchody, 
ktoré by zabezpečovali žabám 
nielen bezpečný prechod na miesta 
rozmnožovania, ale aj bezpečný 
návrat domov, chýbajú na celom Slovensku. Zábrany sa 
nachádzajú pri cestách v Zamarovciach v smere na Skalku nad 
Váhom, v Trenčianskych Tepliciach v smere na Baračku a na 
dvoch úsekoch v Bodovke. 

DÍžka všetkých zábran presahuje dva kilometre. Najviac 
žiab zachránia pri Bodovke. Najvyťaženejší žabí úsek je 
medzi obcami Krivosúd Bodovka a Beckov. 
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 „Minulý rok tu naši dobrovoľníci preniesli viac ako 
deväťtisíc žiab, pričom v minulosti ich počet presahoval aj 
desaťtisíc,“ hovorí riaditeľ Správy CHKO Biele Karpaty 
Drahomír Stano. Každý úsek má svojho koordinátora, 

ktorým je najčastejšie 
zamestnanec ochraná-
rov alebo člen Stráže 
prírody. 

„Ročne sa prenosov 
zúčastnia desiatky dob-
rovoľníkov, za 15 ro-
kov sú to už stovky ľu-
dí, často celé rodiny, 
triedy alebo skautské 
oddiely. Samozrejme, 

radi privítame aj ďalších,“ hovorí Drahomír Stano. 
Ťah žiab v týchto lokalitách sa začína v prvej polovici 

marca a trvá do konca apríla. 
„Žaby naštartuje stúpajúca teplota a rozmnožovací pud. 

Vždy závisí hlavne od počasia, mrazy ho spomaľujú až 
zastavujú a naopak, teplé jarné dažde urýchľujú.“ 

Nebezpečenstvo pre žaby zvyšuje ich tendencia zostávať 
dlhšie na asfalte ciest. „Asfalt je teplejší a žaby sa na ňom 
zohrievajú, prípadne samčeky využívajú lepší rozhľad na 
rovnom povrchu cesty, keď si hľadajú neobsadené samičky 
putujúce k vode," hovorí Drahomír Stano. Jarný ťah žiab sa 
týka najmä ropúch a skokanov. Ochranári si pri ich záchrane 
robia podrobné štatistiky. Vlani ich preniesli takmer 13- tisíc, 
evidujú aj počet uhynutých jedincov, druhové zloženie či 
pomer samcov a samíc. 

„Kedysi žili žaby v okolí Váhu v slepých ramenách, 
kalužiach a jazierkach. V súčasnosti sú už iba ostrovčekovite 
tam, kde majú možnosti rozmnožovania,“ dodal Stano. 
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Doprava je v úsekoch, kde tiahnu žaby, obmedzená iba 
dočasným dopravným značením. Na vymedzených úsekoch je 
znížená maximálna rýchlosť na 50 km za hodinu. Toto 
obmedzenie platí od 18.00 do 6.00 h, pričom prenosy žiab 
robia ochranári od zotmenia približne do 22.00 h. 

„Všetkých vodičov by som chcel poprosiť, aby pri 
prechode okolo prenášačov žiab stlmili svetlá a na 
vyznačených úsekoch obchádzali, ak im to situácia na ceste 
dovolí, všetko, čo by sa mohlo podobať na žabu, kameň, 
hrudu hliny alebo spadnutý list. Žiaľ, žaby nemajú únikovú 
stratégiu pred svetlom, hlukom a otrasmi prichádzajúcich áut a 
preto zostávajú na jednom mieste.“ 

www.sme.sk 28.03.2015 
pomocná evidencia 494/1/2015 
 
Od 30. marca je v budove Okresného úradu v Trenčíne 

inštalovaná medzinárodná výstava fotografií, ktorá má 
poukázať na problémy spojené so zmenou klímy, nepomeru 
materiálnej spotreby vo svete a hľadaní riešení.  

Tempo a množstvo spotreby ropy, elektriny, palív a 
ostatných vyčerpateľných 
zdrojov už dávno presiahlo 
hranice. Tornáda, záplavy a 
nadmerné topenie ľadovcov 
už nie sú ničím novým. 
Postupná zmena klímy a jej 
následky sa už nedajú 
zastaviť, len zmierniť. 

Priatelia Zeme a Centrum environmentálnych aktivít 
prinášajú výstavu, ktorá hovorí práve o týchto témach. „Je 
dôležité si uvedomiť, že svet sa zásadne zmení a výhodu bude 
mať ten, kto na to bude pripravený,“ hovorí Richard Medal, 
riaditeľ CEA. 
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Viac ako 40 autorských snímok zo sveta so sprievodným 
textom ukazuje, ako sa v poslednej dobe mení Zem. Vidieť 
môžeme napríklad zábery z Bangladéša, Peru, ale aj 
Slovenska. Profesionálni fotografi poskytli fotky bez nároku 
na honorár. Pre priblíženie problémov aj deťom, ktoré budú 
dôsledky znášať, usporiadali pri otvorení výstavy aj prednášku 
pre učiteľov. Prednášal člen organizácie Priatelia Zeme Juraj 
Zamkovský. Jej cieľom bolo pomôcť učiteľom nájsť spôsob, 
ako tému zaradiť do vyučovania. 

Na jeseň CEA pripravuje podobnú výstavu. Zameraná bude 
na nadspotrebu ľudí na severnej pologuli, v protiklade so 
životom ľudí v rozvojových krajinách. Výstavu fotografií o 
klimatickej zodpovednosti môžete v Trenčíne vidieť do 16. 
Apríla. 

www.sme.sk 11.04.2015 
pomocná evidencia 594/1/2015 
 
Revitalizácia Čerešňového sadu na Brezine pokračuje aj 

naďalej. Aktivisti, časť poslancov mesta a dobrovoľníci chcú 
na jeseň začať sadiť prvé stromy. 

Pre veľa ľudí z Trenčína má vyše storočný sad na Brezine 
špeciálny význam. Kultové miesto ale rokmi spustlo. Z 
pôvodných približne 500 čerešňových stromov zostalo ani nie 
štyridsať. Les potláčal sad stále viac. 

Centrum environmentálnych aktivít (CEA), časť poslancov 
mesta a dobrovoľníci preto pracujú na jeho obnove. Doteraz 
usporiadalo CEA dve brigády, na ktorých začali s čistením. Na 
prvú brigádu prišlo okolo 30 ľudí. S povolením od kraja 
vyčistili časť, ktorá síce nezasahuje do sadu, ale umožňuje z 
neho nový, neopozeraný výhľad na hrad. 

Na druhú brigádu ich prišlo okolo 50. Zrezali jasene, ktoré 
by čerešniam brali svetlo. Takisto poodnášali náletové drevo, 
pre ktoré dovtedy nemohli kosiť. Ľudí zároveň vyzývajú, aby 
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išli do sadu opekať. Tým pomôžu sad zbaviť časti zbytočného 
dreva. 

Momentálne sú vo fáze, keď robia tie najnevyhnutnejšie 
práce. Popri čistení pridávajú do sadu aj provizórne lavičky na 
sedenie. Postupne pracujú aj na pláne obnovy. Ten zahŕňa aj 
určenie odrôd posledných pôvodných čerešní. S pomocou 
odborníkov rozhodnú o tom, ktoré z odrôd budú štepiť aj do 
novovysadeného sadu. 

Na jeseň by chceli začať sadiť prvé stromy. „Sú 
vytypované časti sadu, ktoré by mali byť tento rok doplnené o 

nové čerešne. Zároveň 
chceme vidieť, ako če-
rešne rodia a aké majú 
plody. Cieľom je ošetriť 
jestvujúce čerešne tak, 
aby prežili ešte niekoľko 
rokov,“ povedal poslanec 
Richard Ščepko. Okrem 
toho chcú vybrať koneč-

né riešenie - celkový plán, ako by mal nový sad vyzerať. 
Možností je viac. Ku konečnému riešeniu chcú prísť pomocou 
diskusií a ankety na facebooku. 

Ide im hlavne o to, aby o budúcnosti sadu rozhodli občania 
Trenčína, ktorým sad patrí. Riešenie by mali potom ďalej 
prezentovať poslanci mestského zastupiteľstva. Jeden z 
návrhov, ku ktorému zatiaľ inklinuje väčšina ľudí, by mal 
sadu vrátiť čo najviac z pôvodnej podoby, ako si ho pamätajú 
aj staršie generácie. To znamená samé čerešňové stromy. 
Ďalšie návrhy hovoria o riedkom lese so zastúpením 
niekoľkých ovocných stromov, ktoré by starý sad pripomínali. 
Jedným z návrhov bola aj komunitná záhrada. 

Pre prírodu by podľa Richarda Medala z CEA malo byť 
lepšie prvé riešenie. „Je to o starostlivosti. Ak by to malo 



835 

 

vyzerať tak ako dnes Brezina, ktorá je v podstate vo forme 
zanedbaného lesa, určite by som bol za pôvodný čisto 
čerešňový a udržiavaný sad. Ovocný sad je lepší a j z hľadiska 
rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov, preto by to asi 
bola lepšia alternatíva.“ 

Ak by však sad mal vyzerať ako predtým, potreboval by 
stálu údržbu, ktorú by muselo zabezpečiť mesto. To mala 
pôvodne na starosti 
Správa mestských le-
sov. „Na Brezine pri 
Kiosku sídlilo Stredis-
ko údržby Breziny. Je-
ho približne desať 
zamestnancov malo na 
starosť lesopark, vrá-
tane Čerešňového sadu. 
Stredisko ale zrušili pred viacerými rokmi. Odvtedy Brezina 
pustne,“ hovorí Richard Medal. 

Mesto by pri tomto variante muselo investovať do obnovy 
ďalšie peniaze. Viacerí mestskí poslanci chcú preto zmeniť 
rozhodnutie, ktoré platí už od roku 1997. Preň je v legislatíve 
sad vedený ako les. Pokiaľ chcú do obnovy investovať viac 
peňazí, budú musieť zmeniť jeho štatút. 

Okrem diskusii bude v stredu 29. apríla vo Verejnej 
knižnici Michala Rešetku v Trenčíne prednáška historičky 
Jany Karlíkovej a Richarda Medala. Rozprávať budú o 
histórii a súčasnom stave sadu. Prednáška bude spojená s 
prezentáciou fotiek a pohľadníc sadu zo zbierok Trenčian-
skeho múzea. Aj pre motiváciu ľudí v rozhodovaní o 
budúcnosti sadu zozbiera CEA príbehy a fotky ľudí, ktorí v 
sade prežili niečo zaujímavé.  

www.sme.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 672/1/2015 

Richard Medal, v pozadí historická fotografia Čerešňového sadu. 
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Slnečné dni a postupné otepľovanie lákajú predovšetkým 
záhradkárov a chalupárov na jarné upratovanie, ktoré často 
riešia spaľovaním odpadu. 

Za prvé dva aprílové týždne absolvovali hasiči v 
Trenčianskom kraji až 28 výjazdov k požiarom, ktoré vznikli 
práve vypaľovaním suchej trávy. Jeden človek sa pri požiari 
zranil. 

Minulý rok bolo takýchto požiarov 24, rekordný bol rok 
2012, keď hasiči zasahovali za deväť aprílových dní až 111-
krát. „Častou príčinou vzniku jarných požiarov býva predo-
všetkým nedbanlivosť pri spaľovaní biologického odpadu. 
Následkom toho sa požiar často vplyvom vetra rýchlo rozšíri 
do okolia a spôsobí nemalé škody,“ upozorňuje krajský 
hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík . 

Na odstraňovanie biologického odpadu zo záhrad odporúča 
využívať organizované akcie v záhradkárskych alebo 
chatových oblastiach, ktoré sú určené na zber a zvoz 
biologického odpadu. 

Plošné vypaľovanie trávy a porastov pritom zakazuje 
viacero zákonov. Okrem 
zákona o odpadoch je to 
zákon o ochrane prírody a 
krajiny aj o ochrane pred 
požiarmi. Porušenie tohto 
zákona môže stáť občana do 
331 eur, právnickú osobu až 
16 596 eur. Vypaľovanie 

trávy ničí životné prostredie a zabíja živočíchy. Môže 
spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské 
životy. 

Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy, napomáha rozširovanie 
agresívnych druhov rastlín, ničí drobné živočíchy, čím 
prichádzajú o potravu vyššie zvieratá. 
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„Každý rok sa nájdu nezodpovední jednotlivci, ktorí tento 
zákaz nerešpektujú. Poškodzujú tak životné prostredie a 
ohrozujú seba i okolie. Ak sa niekto stane svedkom 
vypaľovania trávy a lesných porastov, mal by to nahlásiť na 
linku tiesňového volania alebo na políciu,“ informuje 
ministerstvo životného prostredia. 

Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického 
odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo 
súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu 
vo veľkoobjemových kontajneroch, ktoré sú na to určené. 
Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovať. 

www.sme.sk 24.04.2015 
pomocná evidencia 674/1/2015 
 
 
Po trinástich rokoch schválil slovenský parlament nový 

zákon o odpadoch. Jeho cieľom je zvýšiť recykláciu a 
triedenie odpadu. Združeniu miest a obcí Slovenska sa zákon 
nepáčil. Výhrady malo najmä k zodpovednosti miest a obcí za 
čierne skládky na ich území. 

ZMOS neúspešne žiadal, aby za skládky zodpovedali 
majitelia pozemkov, na ktorých sa nachádzajú. Rozšírila sa 
zodpovednosť výrobcov a dovozcov, ktorí sa budú cez nové 
organizácie starať o vytriedený odpad. 

Plasty, sklo, papier alebo aj pneumatiky či 
elektrozariadenia budú likvidovať na vlastné náklady 
podnikatelia.  

Obce a mesta budú platiť len za nevytriedený komunálny 
odpad, čo ich má motivovať k dôslednejšiemu triedeniu. 
„Vzhľadom k tomu, že nový zákon o odpadoch mení postoj 
samosprávy k triedeniu odpadu, mesto určite urobí osvetu 
a mediálne kampane smerom k občanom, aby triedenie 
odpadu začali vnímať vo väčšom význame. Chceme, aby 
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začali triediť odpad vo väčšom rozsahu, aby sa podarilo znížiť 
množstvá odpadov ukladaných na skládku,“ povedala 
hovorkyňa mesta Erika Ságová. 
Ďalšou výraznou zmenou je sprísnenie podmienok pri 

výkupe kovového odpadu. Zberne nebudú môcť platiť 
fyzickým osobám v hotovosti, vykúpený kov musia skladovať 
sedem dní a výkup budú povinne kontrolovať kamery. 

Viacero obyvateľov Trenčína sa často pýta prostredníctvom 
stránky mesta Otázky a odpovede na rozmiestnenie nádob na 
bioodpad. V meste je niekoľko ulíc, kde nádoby na odpad zo 
záhrad fungujú, ďalšie ulice si na takúto nádobu bude musieť 
počkať. 

Nádoby sa umiestňovali v dvoch fázach - prvá, pilotná fáza 
prebehla v roku 2008, nádoby umiestnili v mestskej časti 
Sihoť a Zámostie. O dva roky mesto pridalo nádoby do 
mestskej časti Stred. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej o 
miestach, kde nádoby rozmiestnia, rozhodlo v rokoch 2008 a 
2010 vedenie mesta a mestskí poslanci. 
Ľudia, ktorí boli medzi vyvolenými a majú nádoby na 

bioodpad, za ne neplatia nič naviac. „Náklady na triedený 
odpad, vrátane nákladov na zber bioodpadu sú 
v súčasnosti zahrnuté do poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady,“ uviedla Erika Ságová.  

Mesto podľa nej plánuje do budúcna rozširovať zber 
bioodpadu. „Zaoberáme sa tým už dlhú dobu, ale finančné 
možnosti nám neumožnili pokračovať v tomto rozširovaní. 
Teraz, keď bol prijatý nový zákon o odpadoch a od 1. 1. 2016 
by mali mestu odpadnúť  náklady na triedený odpad, téma 
rozšírenia zberu bioodpadu prostredníctvom nádob sa stáva 
reálnejšia.“ 

Ako dodala, po celý rok sú k dispozícii dva zberné dvory, 
v ktorých je možné odovzdať neobmedzené množstvo 
bioodpadu bez poplatku. Bioodpad sa tiež zbiera počas 
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jarného a jesenného upratovania do zvlášť umiestneného 
veľkoobjemového kontajnera postupne po jednotlivých 
mestských častiach. 

www.sme.sk 27.04.2015 
pomocná evidencia 699/1/2015 
 
Aj v minulom roku bolo na mnohých miestach Slovenska 

v ovzduší nadmerné množstvo prachových častíc. Ukazujú to 
predbežné údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu 

(SHMÚ). TASR ich 
poskytlo Ministerstvo 
životného prostredia 
(MŽP) SR. 

Kvalita ovzdušia sa 
z pohľadu nadmernej 
prašnosti medziročne 
nezmenila. Z celkovo 
32 miest, kde sa praš-
nosť monitorovala, bo-

lo až 30 takých, kde boli prekračované limitné hodnoty 
koncentrácie prachových častíc PM10. Na desiatich miestach 
bolo smogových dní viac, ako povoľuje norma, ktorá ich 
pripúšťa maximálne 35. Rovnaká situácia bola v roku 2013. 

Najprašnejšie ovzdušie bolo opäť vo Veľkej Ide pri 
Košiciach. SHMÚ tu zaznamenal podľa predbežných údajov 
vlani až 97 smogových dní. V roku 2013 ich tu bolo 79. 
Ďalšími problematickými miestami boli Jelšava a Trenčín (67 
smogových dní), Banská Bystrica (52), Žilina a Ružomberok 
(51), Prešov (46), Košice - Štefánikova ulica (42), Bratislava - 
Trnavské mýto (41) a Trnava (35 smogových dní). 

„Podľa dostupných údajov sa situácia v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom v niektorých oblastiach zlepšila,“ 
konštatoval ohľadom čistoty ovzdušia hovorca MŽP Maroš 

Modernizácia železnice v mestskej časti Zámostie v Trenčíne. 
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Stano. Prispela k tomu podľa neho realizácia opatrení vo 
viacerých oblastiach. 

Zvýšil sa podiel obnoviteľných zdrojov energie pri 
centrálnom vykurovaní, v oblasti dopravy boli vybudované 
viaceré obchvaty miest, zrekonštruované miestne 
komunikácie, ekologizovaná mestská hromadná doprava, ale 
pomohlo aj lepšie čistenie komunikácií, menoval Maroš Stano. 
Z pohľadu envirorezortu pomohlo aj rozširovanie zelených 
plôch. 

Za faktom, že v zimnom období naďalej dochádzalo 
k prekračovaniu limitných hodnôt koncentrácie prachových 
častíc je podľa hovorcu spaľovanie nekvalitných palív 
v nekvalitných tepelných zariadeniach, najmä pri lokálnom 
vykurovaní domácností. 

Hovorca envirorezortu vysvetlil, že SHMÚ zatiaľ hodnotil 
úroveň kvality ovzdušia na území Slovenska v roku 2014 iba 
čiastočne. „Spôsobili to časté výpadky monitorovania kvality 
ovzdušia - poruchy technických zariadení monitorovacích 
staníc,“ doplnil.  

www.teraz.sk 02.05.2015 
pomocná evidencia 750/1/2015 
 
V Trenčíne sa deratizácia robí dvakrát ročne, na jar a na 

jeseň. Túto povinnosť mestu ukladá zákon. Prvé dva májové 
týždne zabezpečí mesto deratizáciu priestranstiev verejnej 
zelene v rozsahu okolo 110 hektárov. Dotkne sa tiež stojísk 
smetných nádob a niektorých objektov v majetku mesta. 

Firmu si mesto vybralo podľa dobrých skúseností z 
minulosti. „Uprednostnili sme prieskum trhu pred 
elektronickou aukciou. Obávali sme sa tlaku na zníženie ceny 
na úkor kvality,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 
Mesto si podľa nej spravilo medzi firmami prieskum, 
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hodnotilo spoľahlivosť, kvalitu, pružnosť pri riešení 
problémov a tiež cenu. 

„Deratizácia je služba pre verejnosť, jej kvalita je pre mesto 
prvoradá. Dôležitá je tiež pružnosť riešenia prípadných 
problémov v tejto oblasti aj počas celého roku,“ dodala Erika 
Ságová. 

V rozpočte tento rok vyčlenili na boj proti hlodavcom 
sedemtisíc eur, z týchto peňazí 
zaplatia jarnú aj jesennú časť. 
Informácie o výskyte hlodav-
cov v meste sú zriedkavé. Od 
začiatku roka boli len dve 
hlásenia. 

„Vzhľadom na dlhodobú 
spoluprácu s firmou, ktorá za-

bezpečuje deratizáciu, sme tieto veci preverili a spravili 
opatrenia proti hlodavcom aj mimo stanoveného termínu na 
deratizáciu,“ dodala Erika Ságová. 

Spozornieť by mali v čase vykonávania deratizácie najmä 
majitelia psov a mačiek. Je potrebné zvýšiť kontrolu pohybu 
svojich miláčikov na verejných zelených priestranstvách, aby 
tak zabránili ich kontaktu s návnadami. 

Výzvu na deratizáciu vydáva regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, ktorý aj kontroluje splnenie týchto povinností. 

„Je veľmi dôležité, aby sa do deratizácie zapojili všetci, 
ktorí sa zapojiť majú - teda mesto, firmy a tiež obyvatelia. Len 
tak sa zabezpečí úspešnosť akcie, pretože hlodavce sa nebudú 
sťahovať do oblastí, kde deratizácia neprebehla,“ povedala 
Jozefína Bustinová z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne. 

Do akcie sa zapoja aj Trenčianske vodárne a kanalizácie 
(TVK). Do revíznych šácht a potrubí nakladú nástrahy na 
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hlodavce. Firmu, ktorá deratizáciu pre vodárne zabezpečí, ešte 
hľadajú. 

„Určíme ju až na základe výsledkov výberového konania,“ 
povedala hovorkyňa TVK Zdenka Pepelová. 

Peniaze na deratizáciu v rozpočte vyčlenené nemajú. 
„Rozpočet pre tento rok nemáme taký detailný, pretože sme 
preberali prevádzku neštandardne a bez súčinnosti 
odovzdávajúcej strany,“ dodala Zdenka Pepelová. 

www.sme.sk 07.06.2015 
pomocná evidencia 788/1/2015 
 
Komunitný akčný deň zorganizovali žiaci ZŠ Dlhé Hony 

v piatok 24. apríla. Svoje názory šírili medzi spolužiakmi 
i ľuďmi v uliciach a zároveň ich prejavili čistením Breziny. 

Základná škola Dlhé Hony sa v tomto školskom roku 
zapojila ako jediná trenčianska škola do medzinárodného 

projektu s názvom 
LITTER LESS – 
Menej odpadu. Re-
portérsky monito-
rujú čierne skládky 
a všetky viditeľné 
problémy súvisiace 
s odpadom v našom 
meste.  

„Keď sme sa 
v rámci krúžku prechádzali okolo školy, popri Váhu alebo na 
Brezine, vždy sme mali so sebou fotoaparát,“ hovorí ich učiteľ 
Jaromír Flaškár  a členka tímu Veronika Veseláková 
dopĺňa: „Všade bol nejaký odpad, hlavne pri Váhu som to 
nečakala, tam by malo byť prostredie čisté.“  

Dvadsaťpäť zväčša šiestakov začalo premýšľať, ako to 
urobiť, aby mesto i príroda boli menej znečistené. Navštívili 
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úrad, vybavili si exkurziu v zbernom dvore aj priestory na 
výstavu fotografií v Centre rozvoja bývania. Výstava je tam 
do 7. mája. Za jednu fotografiu získali druhé miesto v celo-
slovenskej súťaži, ktorá je súčasťou kampane.  

Na námestí počas akčného dňa mladí reportéri oslovovali 
okoloidúcich. Rozdávali im tlačené materiály o separovaní od-
padu, hovorili s nimi o recyklovaní aj o potrebe minimalizovať 

odpad. Polovica z nich 
sa vybrala do lesopar-
ku Brezina. Za necelé 
tri hodiny naplnili od-
padom asi 13 vriec. 
„Papier, vrecúška, 
množstvo plastov, ve-
ľa sklených fliaš, ale 
aj obuv alebo obleče-
nie a rôzne hrnce 

a poháre,“ povedala Patrícia Janigová.  
„Našli sme aj káble a drôty, o ktorých sme nepredpokladali, 

že by to niekto nosil do lesa,“ doplnil ju učiteľ Ľuboš 
Gondár. Dobrý pocit z vykonaného však niečo rušilo.  

„Pomohli sme prostrediu, ale mrzí ma to, že ľudia to aj tak 
porozhadzujú a nezoberú si príklad hneď na prvý raz,“ 
povedala Nora Miklovi čová. „Nezaujíma ich veľmi, že my to 
vyzbierame, že sa snažíme. Myslím si, že by sme mohli 
častejšie ísť vyčistiť les a možno by sme zlepšili tú situáciu 
oproti tej,  aká je dnes.“   

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 722/1/2015 
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Život viacerých rodín v Opatovej i v Zámostí sa už čoskoro 
skvalitní. Povolenia o užívaní vodnej stavby im umožňujú 
pripojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu. 

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s. 
získala právoplatné kolaudačné rozhodnutia pre nové úseky 
kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach v dĺžke 8 332 metrov, 
vrátane ôsmich novovybudovaných čerpacích staníc.  

Tie umožnia odkanalizovanie trenčianskych ulíc: Jahodová, 
Istebnícka, Matice slovenskej, Kasárenská, Jána Psotného, 
Opatovská, Mlynská, Pod driením, Niva, Mníšna, Horeblatie 
a Ulice 10. apríla.  

Novú kanalizáciu budú môcť užívať i Zamarovčania na 
uliciach Alexandra Lišku, Pod Kaštieľom, Zamarovskej a 
Športovej. Na verejnú kanalizáciu sa môže ihneď pripojiť asi 
3 440 obyvateľov.  

Nová kanalizácia významne prispeje k trvalej udržateľnosti 
kvality životného prostredia a minimalizácii znečisťovania 
podzemnej vody a vodných tokov. Vybudovaná bola v rámci 
projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v Trenčianskom regióne“, ktorý je 
spolufinancovaný z kohéznych fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
vo výške 81,77 percenta oprávnených nákladov.  

V rámci tohto veľkého projektu, ktorý je najväčším 
vodohospodárskym projektom v celom regióne, ešte v tomto 
roku spoločnosť TVK dokončí alebo postaví päť čističiek 
odpadových vôd a dobuduje 33 čerpacích staníc. Celkovo ide 
asi o 60 km kanalizácie a približne 26 km vodovodného 
potrubia.  

Projekt tak umožní napojenie vyše 11 tisíc obyvateľov z 11 
obcí, vrátane Trenčína, na verejnú kanalizáciu a pripojenie 
viac ako 3 tisíc obyvateľov z troch obcí na verejný vodovod.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 733/1/2015 
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Kosenie, výruby, orezy, výsadbu drevín a kvetín prevzalo 

od tohto roka do svojich rúk mesto. Prvé celoplošné kosenie je 
naplánované od 4. mája. 

Po vypovedaní zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen 
ku koncu minulého roka sa o verejnú zeleň v plnom rozsahu 
stará mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo 
a správa lesov. Táto zmena by mala priniesť okrem zlepšenia 
kontroly najmä výrazné zníženie nákladov. Len na samotnom 
kosení mesto predpokladá úsporu vo výške približne 200 tisíc 
ročne.  

Mestské hospodárstvo už zakúpilo časť novej techniky 
a prijalo sezónnych pracovníkov. V tomto roku bude Trenčín 
pokosený štyrikrát.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 734/1/2015 
 
Lesnícky deň na Mierovom námestí v Trenčíne 

zorganizovali v utorok 28. apríla Lesy SR š.p., Trenčín, Lesné 
hospodárstvo Ino-
vec, s.r.o. a Mesto 
Trenčín. Návštev-
níci mali možnosť 
spoznať les ako 
výnimočný pries-
tor pre načerpanie 
sily a energie. 

 Hlavnou té-
mou 8. ročníka 
Lesníckych dní je „Les a zdravie“.  Snahou organizátorov je 
predstaviť význam lesov a prírody pre zdravie každého z nás. 
Lesy totiž okrem iných funkcií poskytujú ľuďom množstvo 
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iných benefitov – produkujú kyslík, zachytávajú nečistoty, 
zvlhčujú vzduch, ktorý dýchame. Lesné prostredie je svojou 
vnútornou energiou predurčené na regeneráciu telesných 
a duševných síl, načerpanie energie, získanie vnútorného 
pokoja a radosti. Zelená farba v lese pôsobí upokojujúco. Lesy 
sú teda pohlcovačom zlej nálady a dobíjajú nám baterky. Tieto 
myšlienky rezonovali počas programu, ktorého sa okrem detí, 
žiakov, študentov a obyvateľov mesta zúčastnili aj 
predstavitelia lesníckych organizácií a  ochrany prírody.  

Otvorenie Lesníckych dní v piatok 24. apríla vo Zvolene 
odštartovalo šnúru podujatí, ktoré pokračujú okrem Trenčína 
aj  v Prešove, Kežmarku, Bratislave, Revúcej a v ďalších 
regiónoch Slovenska.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 795/1/2015 
 
Trenčín bol vlani druhým najprašnejším mestom na 

Slovensku. Kvalita vzduchu v meste sa z roka na rok zhoršuje. 
Merania meteorológov zaznamenali v roku 2014 až 67 
smogových dní v meste. Rok predtým ich bolo len 29. Tento 
rok ich bolo do polovice mája už 38. 

Kvalitu merajú odborníci koncentráciou znečisťujúcich 
látok v ovzduší. Meracia stanica meteorológov je v Trenčíne 
na Hasičskej ulici, blízko rušnej križovatky. Na kvalitu 
vzduchu v meste vplýva podľa vyjadrenia Ivany Novotnej 
z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v 
Trenčíne predovšetkým zvýšená prašnosť ciest. 

Tú v meste spôsobuje automobilová doprava a stavebná 
činnosť, ako modernizácia železnice alebo predtým výstavba 
cestného mosta. 

„Rozhodujúcimi zdrojmi znečistenia ovzdušia v Trenčíne 
sú lokálne vykurovania na tuhé palivá, emisie z výfukov 
automobilov, nedostatočné čistenie ulíc, prach zo stavenísk, 
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veterná erózia z neupravených mestských priestorov a skládok 
sypkých materiálov,“ uviedla Ivana Novotná. 

Doprava sa podľa nej stala aj napriek snahe o znižovanie 
emisií hlavnou príčinou znečistenia vzduchu vo všetkých 
mestách a v hlavných dopravných koridoroch. 

Problémovým druhom dopravy z hľadiska vplyvu na 
ovzdušie je cestná doprava. Nárast jej intenzity zvyšuje 

množstvo emisií 
z výfukových ply-
nov, ktoré negatív-
ne ovplyvňujú o-
vzdušie v dýchateľ-
nej zóne. 

Stredných a veľ-
kých znečisťova-
teľov ovzdušia evi-
duje okresný úrad. 

V roku 2013 sledovali úradníci 214 stredných a štyri veľké 
firmy, ktoré znečisťovali ovzdušie. Dve najväčšie sú divízie 
Leteckých opravovní – lakovňa a odstraňovanie náterov, 
ďalším je tlačiareň Merkantil a lakovňa firmy Trens. Podľa 
slov Ivany Novotnej je veľmi komplikované navrhnúť 
opatrenia, aby sa množstvá znečisťujúcich látok zmenšili. 
„Každá ľudská činnosť predstavuje zdroj rizík pre človeka 
a pre životné prostredie,“ dodala. 

Kvalite vzduchu sa venuje aj Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Trenčíne, robí hlavne osvetu medzi ľuďmi. Na 
internetovej stránke upozorňuje na zdravotné riziká spojené 
s dýchaním prachových častíc. 

„Za citlivých považujeme ľudí s ochoreniami dýchacej 
sústavy, astmatikov, veľmi malé deti a starých ľudí. 
V súčasnosti prebiehajú v meste Trenčíne rozsiahle stavebné 
práce, ktoré ovplyvňujú kvalitu vonkajšieho ovzdušia,“ 

Znečisťovateľom je aj stavebný ruch, ako v prípade mostného piliera železnice. 
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povedala Jozefína Bustinová z odboru hygieny životného 
prostredia. 

www.sme.sk 25.05.2015 
pomocná evidencia 917/1/2015 
 
Verejnosťou najcitlivejšie vnímanou zelenou plochou 

v Trenčíne je lesopark Brezina. Park s rozlohou asi 215 
hektárov je takmer priamo v meste, takže vzdialenosť 
oddychových miest od obydlí je minimálna. Brezina má 
v rámci Trenčína svoj samostatný regulatív, ktorý špecifikuje 
prípustné a neprípustné funkcie. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, 
hranice lesoparku Brezina sú dané územným plánom, nemenia 
sa ani v procesoch zmien a doplnkov a zároveň je okolo parku 
definované pásmo. „Lesopark sa rozkladá na terénnom masíve 
Breziny, ktorého najvyšším bodom je Kozí vrch 
(381 m n. m.). Masív Breziny je najzápadnejší výbežok 
Strážovských vrchov,“ priblížila Erika Ságová. 

Ako dodala, pre lesopark sú typické počiatočné strmé 
stúpania prístupových ciest a chodníkov. Po tom, ako cesty 
vyústia na vrchol plošiny, stúpajú či klesajú už len mierne.  

„V lesoparku napriek názvu Brezina brezy takmer vôbec 
nerastú. Brezina dostala svoje pomenovanie po brezách preto, 
lebo to boli prvé dreviny, ktoré sa v lokalite lesoparku uchytili 
v začiatkoch jej opätovného zalesňovania. Dnes tu prevažujú 
ihličnany, najmä borovice. Častou drevinou je však i javor, 
buk lesný, smrekovec, brest, z invazívnych druhov je to agát 
iné,“ doplnila trenčianska hovorkyňa. 

S lesoparkom Brezina úzko súvisí Čerešňový sad, ktorý je 
v blízkosti Trenčianskeho hradu. Kedysi bol porastený takmer 
výhradne čerešňovými a višňovými stromami, dnes sú 
pomedzi pôvodné stromy zamiešané aj brezy a iné stromy, 
avšak mesto tu chce investovať do obnovy – výsadbou čerešní 
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a vybudovaním besiedky. Dnes sú tu k dispozícii tri ohniská, 
na Brezine je ich celkovo dvanásť.  

„Jedinou verejne prístupnou cestou pre automobily je 
asfaltová cesta vyúsťujúca do masívu Breziny zo 
severovýchodnej časti Trenčína. Známy je Pamätník 
umučených na Brezine. O lesopark Brezina a ostatné verejné 
zelené plochy sa starajú pracovníci Mestského hospodárstva 
a správy lesov,“ uzavrela Erika Ságová.  

www.teraz.sk 31.05.2015 
pomocná evidencia 948/1/2015 
 
 
Miesta, na ktorých odstraňuje mesto burinu z krajníc 

postrekom, by podľa Lesoochranárskeho zoskupenia VLK 
mali byť označené. Ľudia by 
sa vraj mali 28 dní od po-
streku miestam vyhýbať. 

Mesto pri odstraňovaní bu-
riny z chodníkov a obrub-
níkov používa dva prostried-
ky. „Burinu na krajniciach 
ciest, respektíve chodníkov 
postrekujeme prípravkami Roundup a Touchdown,“ povedala 
hovorkyňa Erika Ságová. Práve látka v prostriedku Roundup 
má byť pre ľudí škodlivá. 

„Roundup má ochrannú dobu 28 dní, pokiaľ ľudia nie sú 
oboznámení s tým, že miesto postriekali, nemajú dôvod byť 
obozretní a opatrní,“ hovorí Juraj Luká č z 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Roundup Biaktiv je 
registrovaný v Zozname prípravkov na ochranu rastlín, ktorý 
zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný poľnohospodársky 
ústav. Podľa informácií VLKa na Slovensku ale nerobia testy, 
ktoré by skúmali ich negatívne vlastnosti. 
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„Podľa výskumov profesora Gilles-Eric Seralini z 
Universite de Caen vo Francúzsku, ďalších výskumných 
pracovníkov z tejto univerzity a tímu vedcov z Texaskej 
univerzity v USA, herbicíd Roundup už v extrémne nízkych 
dávkach ovplyvňuje tvorbu pohlavného hormónu estrogén, 
modifikuje bunky embryí, placenty a ovplyvňuje delenie 
ľudských buniek, “ uvádza zoskupenie VLK na webe spravo-
dajstva z prostredia mimovládnych neziskových organizácií na 
Slovensku Changenet. 

Mesto sa k otázke označenia postriekaných miest 
nevyjadrilo. Podľa úradu verejného zdravotníctva je Roundup 
úniou schválený. Autorizovaná je v jej 28 štátoch a má široké 
použitie. Látku za škodlivú zatiaľ nepovažujú. „V súčasnosti 
nemáme k dispozícii žiadne relevantné vedecké údaje ku 
škodlivosti látky glyfosát, ktorú prostriedok obsahuje,“ 
povedala hovorkyňa úradu Lenka Skalická. 

Únia používanie látky práve prehodnocuje. Nie však z 
dôvodu závadnosti, ale pravidelnej kontroly. Napriek tomu 
dostali viacero podnetov. 

European Chemical Agency, ktorá je kompetentnou 
autoritou pre hodnotenie a klasifikáciu chemických látok v 
EÚ, zatiaľ látku neuvádza ako karcinogénnu. Na druhej strane 
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny v marci tohto 
roku ju označila za pravdepodobne karcinogénnu. 

Úrad bude postupovať podľa výsledkov testov z EÚ, ktoré 
práve prebiehajú v Nemecku. „Po ukončení procesu 
prehodnocovania látky, v ktorom skúmajú všetky dostupné 
údaje k jej bezpečnosti, prijmeme opatrenia na úrovni EÚ a 
neskôr na národnej úrovni. Rovnako ako pri všetkých 
ostatných látkach,“ dodala Lenka Skalická. 

www.sme.sk 26.06.2015 
pomocná evidencia 1120/1/2015 
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Biomasová kotolňa na Liptovskej ulici, ktorá pôsobila 
sťažnosti už pár rokov, sľubuje presťahovanie prevádzky. 
Problém s popolčekom a hlukom, ktorý mal znepríjemňovať 
život ľuďom v okolí, podľa ich slov odstránili. Sťahovanie im 
preto pripadá zbytočné. 

Mesto na ňu pre pretrvávajúce sťažnosti minulý rok podalo 
žalobu. Od marca 2013 jej ale povolilo ďalšiu biomasovú 
kotolňu na Ulici 28. októbra. Sťažnosti na ňu zatiaľ nie sú. 

Hranica znečistenia je podľa firmy v súčasnosti hlboko pod 
nariadeniami. „Pred približne dvoma rokmi bol problém. 
Priznali sme si ho a spravili sme všetko pre to, aby sa 
obyvateľom v okolí žilo čo najlepšie,“ povedal Jozef Greňo, 
konateľ firmy Služby pre bývanie, ktorá kotolňu prevádzkuje. 
Problém by podľa neho v súčasnosti mohol nastať len mimo 
bežnej prevádzky. 

„Komplikácie by mohli prísť len v extrémnom prípade, 
akým je nehoda alebo niečo podobné. V rámci bežnej 
prevádzky sme spravili všetko, čo sme mali nariadené z úradu 
životného prostredia,“ povedal. 

Nezhody s ľuďmi z okolia by vraj neboli výhodné ani pre 
nich. „Je v našom záujme, aby kotolňa fungovala maximálne 
efektívne, s minimálnymi negatívnymi prejavmi, “ povedal 
Jozef Greňo. 

Minulý rok v lete na nich ale mesto podalo žalobu. „Žalobu 
sme podali na spoločnosť Služby pre bývanie a spoločnosť 
LIPTOVSKA. Súdom chceme dokázať, či prevádzka 
výhrevne a kotolne na Liptovskej ulici prekračuje primerané 
hodnoty hluku a obťažuje tým susedné nehnuteľnosti 
popolčekom nad obvyklú mieru,“ povedala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová. 

Termín súdu ešte stále nestanovili. Firma žalobu odmieta. 
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„K žalobe mesta sme sa vyjadrili podaním odporu a 
preukázaním splnenia všetkých zákonne požadovaných 
opatrení,“ povedal Jozef Greňo. 

Kotolňu postavili na základe stavebného povolenia a 
podmienok, ktoré mesto stanovilo. Prvé problémy podľa 
Jozefa Greňa začali približne pred štyrmi až piatimi rokmi. 

„Nikdy nešlo o systémový problém kotolne. Vždy sa po 
nejakom čase nahromadilo určité množstvo popolčeka, ktoré 
približne raz za pol roka uletelo von,“ povedal. Problémy 
začali riešiť pridaním filtra, ktorým vraj znížili znečistenie 
ešte nižšie ako je stanovená norma pre Trenčín. 

„Samého ma prekvapilo, aký efekt mal filter. V Trenčíne 
stanovili hranicu znečistenia na 50 miligramov na meter 
kubický. S filtrom sme sa dostali na šesť až trinásť 
miligramov,“ hovorí. 

Hluk vraj znížili tiež. „Hlučnosť spôsobovali popolové 
šnekové dopravné cesty, ktoré sme nahradili nehlučným 
pásovým dopravníkom. Merania v rokoch 2011-2012 
preukázali, že významným zdrojom hluku bola rezačka na 
slamu. Tú sme už odstránili. Ako palivo používame namiesto 
slamy drevnú štiepku a brikety. Okrem zmeny paliva sme 
hlučnosť znížili aj umiestnením protihlukových panelov a 
tlmičov hluku do filtrov,” dodal. 

Sťažnosti na kotolňu od ľudí bolo počuť aj napriek tomu. 
Firma hovorí, že kritike sa nebráni. Nikto však s ohlásením 
priamo nepríde. „Áno, hovorí sa, že ľudia sa sťažujú. Nikto 
ale nepríde s niečím konkrétnym. Máme nonstop dispečing, a 
sťažnostiam sa nebránime. Vedieť ale musíme podrobnosti o 
tom, kedy presne nastal nejaký problém,“ dodáva Jozef Greňo. 

Ekologická kotolňa má mať podľa firmy oproti bežnej 
plynovej kotolni výhody vzhľadom k životnému prostrediu. 
Oxid uhličitý, ktorý spôsobuje skleníkový efekt, vypúšťa do 
ovzdušia aj ekologická aj bežná plynová kotolňa. Rozdiel má 
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byť v tom, že drevená štiepku, ktorou páli ekokotolňa, ho aj 
naspäť pohltí. 

„Je to akoby uzavretý cyklus, tým pádom šetrí prírodu. 
Kúrenie štiepkou je tiež lacnejšie ako kúrenie zemným 
plynom,“ povedal Jozef Greňo. Pri posledných meraniach z 
tohto roku podľa neho namerali ešte nižšie množstvo emisií aj 
hluku. 

„Posledné meranie z marca ukázalo ešte lepšie hodnoty 
spalín - od 0,7 až 1,7 miligramov na meter kubický – a podli-
mitný interval hluku. Na noc je stanovených 45 decibelov, my 
máme 37,9.“ 

Ako informoval minulý rok denník Pravda, merania 
nemusia byť vždy ukazovateľom. Príprava na meranie je 
technicky náročná a vyžaduje zopár dní, čo spôsobuje 
komplikácie. 

„Keby spoločnosť spaľovala niečo iné a my by sme tam 
prišli na kontrolu, vidíme, čo spaľuje a hneď by sme jej dali 
pokutu. Samozrejme, keď dáme dva dni dopredu vedieť, je 
možnosť, že zmenia palivo, ale väčšinou to nestíhajú,“ 
povedal pre denník Michal Fiala zo Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia. 

www.sme.sk 09.07.2015 
pomocná evidencia 1202/1/2015 
 
Trenčianska firma Old Herold Hefe spustila začiatkom júla 

skúšobnú prevádzku novej linky na sušenie viacerých druhov 
kvasníc. Niektorí ľudia z okolia sa vzápätí začali sťažovať na 
zápach, ktorý spôsobuje. 

„V posledných dňoch firma vypúšťa neskutočný smrad 
v poobedných hodinách okolo 15.00 h. My, čo bývame 
v blízkom okolí, nemôžeme v tomto čase vetrať, lebo cítime 
smrad kvasníc alebo nejakej siláže,“ sťažuje sa na stránke 
mesta Miloš z Trenčína. 
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Niektorí obyvatelia so zápachom problém nemajú, 
pamätajú si ho ešte z predošlej výroby kvasníc. „Pamätám si 
zápach ešte z čias starej prevádzky. Brali sme to ako súčasť 
priemyslu v meste a časom sme si naň zvykli,“ povedala Viera 
zo Zámostia. 

Firma s obvineniami nesúhlasí. Zápach podľa nej nie je nič 
neobvyklé alebo nebezpečné. „Je to normálny zápach vzni-
kajúci v potravinárskom priemysle. Je preukázané, že nie je 
nebezpečný pre ľudí, tak isto ako napríklad aróma pekárne 

alebo pivovaru,“ povedala 
hlavná manažérka firmy Tina 
Valk . 

Mesto na linku povolenie 
nevydávalo. Tiež nemá páky 
na to ju zakázať, keďže zá-
pach sa odmerať nedá. „V 
slovenských predpisoch nie je 

stanovený žiadny imisný limit ani metódy merania pachových 
látok v ovzduší. Preto nevieme preukázať intenzitu pachových 
látok v ovzduší meraním,“ povedala hovorkyňa mesta Erika 
Ságová. Spoločnosť ale vyzvali, aby zápach obmedzili. 

„Informovali sme prevádzkovateľa o sťažnostiach ľudí. 
Podľa jeho vyjadrenia sa problémom budú zaoberať a pokúsia 
sa pachové látky eliminovať,“ dodala Erika Ságová. 

Firma súhlasí s tým, že pre niektorých ľudí môže byť 
zápach nepríjemný. 

Hľadajú preto spôsob, ako ho odstrániť. „Pracujeme na 
štúdiách a v budúcnosti chceme nájsť riešenie, ako zápach 
eliminovať. Oslovili sme firmy, ktoré nám majú pomôcť 
zápach odstrániť,“ uzavrela Tina Valk. 

V areáli bývalého Slovliku v súčasnosti sídlia dve firmy. 
V jednej fabrike vyrábajú liehoviny, v druhej sídli droždiareň. 
Veľa ľudí si ale prevádzky pletie. 
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„V areáli sídlia dnes dve výrobné spoločnosti – firma Old 
Herold, ktorá sa zaoberá výrobou liehovín a destilátov, a firma 
Old Herold Hefe, ktorá sídli v priestoroch bývalej droždiarne,“ 
povedala manažérka výrobne liehovín Old Herold Natália 
Ambrosová. 

Preto ľudí informujú, že zápach pochádza z druhej fabriky. 
„Technológia, ktorú spoločnosť Old Herold používa na 

výrobu a plnenie liehovín, je bezodpadová, a teda je vylúčená 
akákoľvek kontaminácia vzduchu, vody alebo pôdy,“ 
vysvetlila situáciu Natália Ambrosová. 

www.sme.sk 29.07.2015 
pomocná evidencia 1264/1/2015 
 
Ľudia, ktorí bývajú v blízkosti čističky odpadových vôd pri 

Biskupiciach, sa obávajú zvýšenia zápachu po jej 
rekonštrukcii. Znepokojení sú aj z kalu, ktorý vyteká 
pretrhnutou hrádzou už nejakú dobu. Technické vybavenie 
prevádzky je už zastarané a opotrebované, čistička tiež 
nespĺňa smernice dané Úniou. 

Rekonštrukcia bola preto nevyhnutná. „Pôvodná čistička 
fungovala za nepretržitej prevádzky 37 rokov. Určená bola len 
na odstraňovanie nerozpustných látok a organického 
znečistenia. Nespĺňa preto technické parametre ani smernice 
dané Úniou,“ povedala hovorkyňa Trenčianskych vodární 
a kanalizácií Zdenka Pepelová. 

Technológie neodstraňovali niektoré látky zhoršujúce 
kvalitu vody, ako je fosfor alebo dusík. Dôsledkom vysokého 
znečistenia látkami vo vode začínajú rásť sinice a riasy, 
narušujúce rovnováhu organizmov vo vode. 
Ľudia z okolia sa obávajú, že po rekonštrukcii sa zvýši 

zápach. „Nespôsobí zväčšenie kapacity čističky väčší zápach 
pre ľudí žijúcich v Biskupiciach a na Novinách?“ pýta sa na 
stránke mesta Katarína z Trenčína. 
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Hovorkyňa však informuje, že kapacita čističky sa naopak 
zníži skoro o tretinu. Množstvo pritekajúceho odpadu ale 
podľa nej nemá vplyv na zápach, ktorý spôsobuje. 

„Každá čistička už z charakteru spracovávaného materiálu 
určitý zápach spôsobuje, ale 
tento by mal byť obťažujúci 
pre okolie iba pri zhoršených 
rozptylových podmienkach 
a nízkom tlaku vzduchu,“ 
povedala Zdenka Pepelová. 
Ďalším problémom, ktorý 

trápi ľudí, je kal. Ten už 
nejakú dobu vyteká cez uvoľnenú hrádzu, a jeho vplyv na 
životné prostredie. Kal podľa hovorkyne priebežne odstraňujú, 
pre prírodu však podľa jej slov rizikom nie je. 

„Ide o stabilizovaný kal z čistenia odpadových vôd a tento 
nie je nebezpečný pre životné prostredie. Používali ho 
dokonca na hnojenie poľnohospodárskej pôdy. Súhlasíme 
však, že minimálne po estetickej stránke okoliu nepridáva. 
Priebežne pracujeme na jeho odstránení,“ povedala Zdenka 
Pepelová. 

Okrem čističky v Biskupiciach obnovujú aj prevádzky 
v Novom Meste nad Váhom, Trenčianskej Teplej 
a Trenčianskych Stankovciach. Úplne novú budujú 
v Ivanovciach. 

www.sme.sk 30.07.2015 
pomocná evidencia 1266/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) odštartoval prípravu 

projektu Zelená župa. Jednou z hlavných úloh projektu bude 
väčšie využitie obnoviteľných zdrojov energie, najmä tepla a 
elektriny v zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. 
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Ako informoval Norbert Mikudík  z oddelenia 
komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, projektová 
rada zložená z odborníkov pracujúcich na Úrade TSK a 
externých environmentálnych pracovníkov sa bude v 
najbližších mesiacoch zaoberať hľadaním nových možností 
ochrany životného prostredia aj v súvislosti s fungovaním 
Úradu TSK a všetkých organizácií, ktoré sú v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Úlohou projektovej rady bude predstaviť konkrétne 
opatrenia. Zvýšenú pozornosť bude venovať znižovaniu 
energetickej náročnosti vlastných budov, využívaniu 
elektromobility a nemotorovej dopravy. 

Prioritou bude aj podpora environmentálnej výchovy, 
elektronickej župy a ďalšie dôležité témy, ktoré by mohli 
prispieť k vyššej ochrane životného prostredia v Trenčian-
skom kraji, doplnil Norbert Mikudík. 

www.sme.sk 12.08.2015 
pomocná evidencia 1365/1/2015 
 
V septembri začne po dlhšom čase ťažba dreva v lesoparku 

Brezina. Ide o odstránenie najmä suchých a poškodených 
stromov. Zároveň sa prebierkovými zásahmi uvoľnia mladé 
a perspektívne dreviny. 

Miesta, kde sa bude ťažiť drevo, pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov (MHSL) označia. Pre návštevní-
kov je dôležité, aby značenia rešpektovali a nevstupovali do 
lokalít, kde im môže hroziť nebezpečenstvo. Pôjde o čiastkové 
úseky lesoparku. Na Brezine tak bude vždy dosť miesta na 
rekreáciu a oddych. 

Podľa Ivana Jančičku z MHSL boli v minulosti na 
Brezine pravidelne odstraňované suché a poškodené stromy, 
ktoré ohrozovali návštevníkov. Dôležité boli aj tiež pravidelné 
výchovné prebierkové zásahy. „Všetko sa to dialo v zmysle 
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Lesného hospodárskeho plánu s tým, že takto vyťažená drevná 
hmota šla na odpredaj. V posledných troch rokoch sme však 
ťažbu suchých a poškodených stromov na Brezine 
nevykonávali a ak, tak len čiastočne,“ hovorí I. Jančička. 

K spomínaným krokom mesto pristúpi v rámci celého 
lesoparku až v septembri tohto roka. Dohľad nad prácami 
bude mať odborný lesný hospodár a kontrolu vykoná štátna 
správa v odbore lesníctva. „Lesný hospodár vopred vyznačí 
farbou drevnú hmotu, ktorá je určená na výrub a dohliadne na 
to, aby bolo vyťažené a odvezené len určené množstvo dreva,“ 
vysvetľuje I. Jančička. 

Starostlivosť mesta o lesy nie je len o ťažbe dreva, 
každoročne mesto zabezpečí prostredníctvom svojho 
odborného lesného hospodára vysadenie priemerne 3 tisíc 
mladých stromčekov na vzniknutých rúbaniskách. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 
 
V poslednej dobe je stále častejšie počuť sťažnosti, ktoré sa 

týkajú hluku z prevádzok a podujatí. „Prečo mesto neskráti 
prevádzkové hodiny podnikom, ktoré počas týždňa púšťajú 

hudbu na pol mesta a 
ľudia do rána nemôžu 
spať?“ sťažuje sa Pe-
ter z Trenčína. 

Mesto dosah na 
upravenie otváracích 
hodín jednotlivých 
prevádzok už pár ro-
kov nemá. Ľudí preto 

odkáže buď na mestskú políciu alebo na úrad verejného 
zdravotníctva. Policajti aj úrad však podnikateľa môžu len 
upozorniť, alebo mu dať pokutu. Mestá mali v minulosti 
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možnosť meniť otváracie hodiny jednotlivých prevádzok a 
podnikov. Túto právomoc im ale pred pár rokmi odobral 
prokurátor. 

„V minulosti malo mesto vo všeobecnom nariadení 
zakotvené právo individuálne skrátiť prevádzkové hodiny. 
Túto úpravu však napadol protestom prokurátor ako 
nezákonnú, preto sme ju z nariadenia museli vypustiť,“ 
informovala Iveta 
Plešová z právneho ú-
tvaru mesta v rubrike 
Otázky a odpovede na 
stránke mesta Tren-
čín. 

Mesto môže stano-
viť iba hranice otvá-
racích hodín, ktoré 
platia pre všetky pre-
vádzky. Všeobecný čas predaja v meste je stanovený od 06.00 
do 22.00, v novinových stánkoch a v predajniach potravín je 
od piatej rána do polnoci. 

Neobmedzený prevádzkový čas majú obchodné centrá, 
supermarkety a hypermarkety mimo obytných zón, ubytovacie 
zariadenia a čerpacie stanice s predajom tovaru. 

Podniky v centre mesta môžu mať otvorené od šiestej do 
piatej rána od pondelka do nedele. V širšom okolí mesta môžu 
byť otvorené v pondelok až štvrtok a v nedeľu od šiestej rána 
do polnoci. V piatok a v sobotu môžu byť otvorené od šiestej 
rána do druhej v noci. Podnikatelia si neskôr v rozmedzí 
daných hodín otváraciu dobu upravujú sami. 

Pokiaľ niekomu prekáža hluk dlhodobo, jediným riešením 
je obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
„Podnikateľ je počas prevádzky povinný dodržiavať určité 
hodnoty hluku počas dňa, večera aj noci. Pokiaľ ich 
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prekračuje, ľudia majú možnosť podať podnet na úrad, ktorý 
prevádzku preverí. Pokiaľ úrad zistí, že hodnoty prekračujú 
stanovený limit, má možnosť dať podnikateľovi pokutu,“ 
hovorí Iveta Plešová. 

Veľkým problémom pri meraní hluku je povinné 
oznámenie meraní vopred. Podnikatelia si dajú na hluk pozor 
a žiadny priestupok im nedokážu. Podľa Vladimíra Špánika 
zo Združenia občanov miest a obcí Slovenska je najlepšie 
riešenie, ak sa ľudia jednoducho dohodnú. Zákon je podľa 
neho v tomto prípade náročné postaviť správne. 

„Dlhodobé a efektívne riešenie podľa môjho názoru 
neexistuje, nakoľko sa diametrálne rozchádzajú záujmy 
podnikateľa a občanov bývajúcich v blízkosti reštauračného 
zariadenia,“ hovorí. 

„Jedine zákon, ktorý by umožnil aj meranie bez 
upozornenia, by mohol zmeniť tento stav, aj keď problémy 
jednoznačne nikdy nevyrieši žiadny zákon. Nedokáže nahradiť 
vzájomné ľudské porozumenie, ktoré často v týchto prípadoch 
chýba,“ dodal Vladimír Špánik. 

www.sme.sk 17.09.2015 
pomocná evidencia 1500/1/2015 
 
Brezinu aj mestské lesy s veľkosťou necelých 700 hektárov 

má po súkromnej firme 
Marius Pedersen opäť na 
starosti Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov.  

Na ich údržbu je však 
v súčasnosti vyhradený 
len jeden lesník a jeden 
pracovník, ktorý má na 
starosti bežnú údržbu. 

Ihriská sú zväčša rozpadnuté a sú z nich len zvyšky, ohniská 
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neudržiavané, štrk na náučných chodníkoch dávno 
nedoplnený.  

Porast v okolí ciest, ktorý predtým kosili na šírku desať 
metrov, dlhodobo nekosia. Pokiaľ sa o zariadenia Breziny ne-
začne mesto starať dôkladnejšie, podľa bývalých pracovníkov 
postupne úplne schátrajú. 

Mesto zverilo starostlivosť o lesopark súkromnej firme 
Marius Pedersen v ro-
ku 2009. Jaroslava 
Vanyová, ktorá vtedy 
na Brezine pracovala 
14. rok, firme posunu-
la aj prehľad činností, 
ktoré sa na Brezine 
vykonávali. Úroveň 
údržby podľa nej od-
vtedy výrazne klesla a 
ideálna nie je ani teraz. 

Mesto si nedostatok starostlivosti uvedomuje.  
„Súčasný stav je odrazom nedávnej minulosti, kto však 

aktívne chodí na Brezinu, musel postrehnúť zmeny a ďalšie sa 
pripravujú. Veľmi dobre si uvedomujeme hodnotu lesoparku, 
preto plánujeme jeho ďalší rozvoj,“ povedala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová.  

Brezinu má však súčasné vedenie na starosti už niekoľko 
rokov. Zamestnanec Mestského hospodárstva a správy lesov 
(MHSL) Ivan Jančička hovorí, že lesopark v súčasnosti kosia 
podľa potreby. „Tento rok sme vykosili Čerešňový, Slivkový 
sad a centrálnu časť lesoparku. Raz týždenne jeden pracovník 
vysype a vyzbiera smeti. Pokiaľ sa objaví nejaká nelegálna 
skládka v okrajových častiach lesoparku, vyčistíme ju,“ hovorí 
Ivan Jančička. Podľa hovorkyne do konca roku ešte plánujú 
spraviť niektoré kroky.  
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„V tomto roku chceme vyštrkovať hlavné lesné cesty a 
doplniť chýbajúce odvodňovacie žľaby. Detské ihrisko 
chceme doplniť o aspoň jedno zariadenie a poopravovať prvky 
a altánky, ktoré v letnom období niektorí návštevníci Breziny 
poškodili. Aktuálne sa v lesoparku ťaží drevo v súlade s 
lesným hospodárskym plánom a odstraňujeme aj suché a 
poškodené stromy, aby neohrozovali návštevníkov,“ povedala 
Erika Ságová.  
Ľuďom na Brezine prekážajú hlavne rozbité ihriská. 

Pozitívne reakcie sú na Čerešňový sad aj novú lezeckú 
atrakciu. „Časť Breziny pri novej atrakcii je skvelá, s deťmi 
tam chodíme radi. Horšie sú na tom staré ihriská. Rozbité 
prvky by mali odstrániť a nahradiť ich novými, pre deti sú 
nebezpečné,“ hovorí Miro z Trenčína. 

Údržba a budovanie lesoparku boli podľa bývalých 
pracovníkov na oveľa vyššej úrovni. Okrem lesného 

hospodárskeho plánu 
sa riadili aj gene-
rálnym plánom leso-
parku, ktorý bol vy-
pracovaný na 15 ro-
kov dopredu.  

„Keďže Brezina 
nie je hospodársky 
les určený na ťažbu a 
jeho hlavná funkcia 

je rekreačná, pri údržbe na to treba myslieť,“ povedala 
Jaroslava Vanyová. Okrem samotného pestovania lesa sa preto 
starali aj o jeho rekreačnú funkciu.  

Od apríla do októbra každý piatok dopĺňali palivové drevo 
k 12 ohniskám. Z dreva sa vyrábali v dielňach priamo pri 
hoteli úžitkové výrobky, ako lavičky, altánky alebo tabule. 
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„Aj keď to bolo finančne veľmi náročné, mesto vďaka 
vtedajšiemu vedeniu tieto činnosti dotovalo. V dielňach boli 
všetky stroje a náradie, ktoré sme potrebovali a na ťažbu sme 
používali kone. Tie sú síce veľmi nákladné, na druhej strane je 
to najšetrnejší spôsob ťažby,“ povedala.  

Kľúčom k takejto forme údržby je podľa nej hlavne človek, 
ktorý má k Brezine vzťah a aj potrebné technické skúsenosti. 

„Nastúpila som v roku 1995. Správcom bol pán Baláž, 
ktorý do zriadenia Správy mestských lesov pracoval na 
mestskom úrade. Vďaka jeho iniciatíve si mesto svoje lesy, a 
teda aj Brezinu, zobralo naspať do svojej správy. Brezina bola 
jeho srdcová záležitosť a podľa toho aj vyzerala,“ hovorí 
Jaroslava Vanyová. 

Podľa Ivana Jančičku na koncepčnom pláne údržby s 
mestom práve pracujú. Vytvárajú ho v rámci nového plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Na workshopoch, ktoré 
robili v rámci projektu Trenčín Si Ty a týkal sa práve údržby 
zelene, pozvali aj bývalých pracovníkov vrátane Jaroslavy 
Vanyovej.  

„Bola som rada, že ma pozvali. Mnohé nápady sú 
zaujímavé. Ak však vidím, že na Brezine jednoduché 
elementárne veci chátrajú a ťažko sa udržuje aj bezpečnosť 
návštevníkov popri chodníkoch, pripadajú mi nereálne. V 
návrhu by mala byť zohľadnená nielen realizácia nových 
projektov, ale aj schopnosť udržať to, čo je vybudované a to, 
čo nové vybudujú, na požadovanej úrovni,“ uzavrela Jaroslava 
Vanyová. 

www.sme.sk 30.09.2015 
pomocná evidencia 1541/1/2015 
 
Mesto Trenčín vyhlásili za celkového víťaza 6. ročníka 

Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov. Za minulý 
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rok sa v Trenčíne vytriedilo takmer 3 tisíc ton papiera, 539 ton 
skla, 532 ton plastov, 23 ton kovov a 98 ton šatstva.  

Súťaž sleduje nielen celkové množstvo vytriedených 
odpadov na jedného obyvateľa, ale aj to, ako efektívne 
využívajú ľudia kontajnery a vrecia, ktoré majú k dispozícii 

a tiež aký objem kontaj-
nerov a vriec majú k dis-
pozícii na triedenie. Mesto 
Trenčín bolo za uplynulý 
rok úspešné vo všetkých 
kategóriách a získalo hlav-
nú cenu a 3 tisíc eur.  

„Náklady na zabezpeče-
nie triedeného zberu v našom meste sú vo výške približne 
40 tisíc eur mesačne, finančné prostriedky sa zídu a použijú 
určite len do tejto oblasti,“ hovorí Zuzana Čachová z útvaru 
životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne.  

Mesto má dnes rozmiestnených 1100 nádob na papier 
rôznej veľkosti, 192 nádob na sklo, 462 nádob na plasty. 
Z rodinných domov zbiera plasty prostredníctvom žltých 
vriec. Za rok 2014 bolo vyzbieraných viac ako 37 tisíc vriec 
s plastmi. Kovy a viacvrstvové obaly môžu ľudia odovzdávať 
v dvoch zberných dvoroch mesta a počas jarného či jesenného 
upratovania. 

Podmienky na triedenie odpadu pre občanov chce mesto 
ešte viac zlepšiť.  

„Potrebujeme rozšíriť kapacity nádob a zvýšiť frekvenciu 
vývozov týchto nádob, rozšíriť zber tetrapakov a kovov, určite 
máme v pláne rozšíriť zber bioodpadu. Chceme tiež zvýšiť 
osvetu a propagáciu o triedení odpadu, aby význam triedenia 
občania pochopili a prijali ho za svoju zodpovednosť,“ hovorí 
Z. Čachová.   

Zuzana Čachová s hlavnou cenou. 
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Hlavnú cenu ako najlepšie separujúce mesto na Slovensku 
získal Trenčín aj v roku 2013. Výsledky 6. ročníka Súťaže o 
najlepšie mestá a obce v triedení odpadov vyhlásili v rámci 
konferencie Samospráva a triedený zber 2015, ktorá sa konala 
pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Únie 
miest Slovenska. Súťaž organizuje spoločnosť ENVI-PAK. 

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1662/1/2015 
 
V stredu 4. novembra 2015 na workshope v Trenčíne 

odštartovalo Centrum 
environmentálnych ak-
tivít už 4. ročník kam-
pane Litter Less.  

Slovensko je jednou 
z 31 krajín sveta zapo-
jených do medzinárod-
nej kampane koordi-
novanej Nadáciou pre 
environmentálne vzde-

lávanie v Kodani (FEE). Účastníci akcie, pedagógovia a 
študenti zo zapojených škôl dostali aktuálne informácie o 
programe Mladí reportéri pre životné prostredie, kampani 
Litter Less a o podmienkach tohtoročnej súťaže. Najbližšou 
úlohou zapojených škôl je pripraviť reportáž z likvidácie 
nelegálnej skládky v ich obci v rámci práve vrcholiaceho 
vládneho programu “Veľké upratovanie Slovenska“.  

Cieľom kampane je vzdelávať deti a mladých ľudí v 
problematike odpadu a povzbudiť ich, aby sa stali súčasťou 
pozitívnych riešení pre minimalizáciu znečistenia a odpadu.  
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Slovensko je do kampane Litter Less zapojené 
prostredníctvom vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre 
životné prostredie. Mladí ľudia vo veku od 11-18 rokov 
prostredníctvom environmentálnej žurnalistiky upozorňujú na 
odpadové problémy 
vo svojom okolí a v 
spolupráci so škola-
mi, verejnosťou a 
kompetentnými pra-
covníkmi hľadajú 
riešenia na ich od-
stránenie.  

Každoročným vy-
vrcholením reportér-
skych aktivít je národná a medzinárodná súťaž o najlepší 
článok, fotografiu a videoreportáž. Výsledky medzinárodnej 
súťaže sú vyhlasované vždy 5. júna pri príležitosti Svetového 
dňa životného prostredia. Naši Mladí reportéri si budú v rámci 
kampane vymieňať skúsenosti s kolegami z ďalších krajín 
zapojených do kampane - Čierna Hora, Francúzsko, Izrael, 
Kanada, Kazachstan, Nemecko, Portugalsko, a Rumunsko. 
Zvyšných 22 krajín je do kampane Litter Less zapojených v 
rámci programu Eco-Schools.  

Úvodný workshop kampane Litter Less zorganizovalo 
Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín v 
priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne pre 16 
zapojených škôl z celého Slovenska, s cieľom predstaviť 
manuál kampane a časový harmonogram súťaže. CEA tiež 
odovzdala cenu FEE 16-ročnej Silvii Vandžurovej z 
Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza, za 1. miesto na 
svete v roku 2015 za fotopríbeh ,,Volanie“. 

 V minulom školskom roku sa do kampane Litter Less 
celosvetovo zapojilo viac než 400-tisíc študentov zo 700 škôl. 
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Slovenskí Mladí reportéri v rámci kampane vytvorili 180 
žurnalistických príspevkov na tému znečistenie a odpad a 
spolu s pedagógmi zorganizovali 10 Komunitných akčných 
dní, v rámci ktorých predstavili svoje reportérske články a 
fotografie ďalším školám a širšej verejnosti. 

Okrem toho čistili okolie škôl, mestské parky a brehy riek. 
Malgorzata Luszczek, medzinárodná koordinátorka 
programu Mladí reportéri pre životné prostredie povedala: 
,,Kampaň v školskom roku 2014/15 priniesla množstvo 
iniciatív žiakov a študentov na minimalizáciu odpadu. 
Dotazníkový prieskum na zapojených školách ukázal, že 
okrem vedomostí v oblasti odpadu získavajú študenti aj 
zodpovednejší vzťah k okoliu.“  

Obecné noviny 24.11.2015 
pomocná evidencia 1771/1/2015 
 
Mestá a obce začínajú vyberať poplatky za drobný 

stavebný odpad. Ak ste prerábali byt alebo menili okná, 
stavebný odpad ste mohli priviezť do zberného dvora. Stačil 
na to doklad totožnosti a trvalé bydlisko v Trenčíne. 

Po novom si musíte pripraviť aj peniaze. Výška poplatku 
bude necelých sedem centov za kilogram drobného 
stavebného odpadu, čo pri väčšej rekonštrukcii kúpeľne môže 
spraviť takmer 70 eur. 

Názory Trenčanov na nové poplatky sú zväčša negatívne. 
„Ľudia budú chcieť ušetriť, pozrite, ako sa naháňajú za každé 
ušetrené euro v obchodoch. Myslím si, že porastú čierne 
skládky,“ povedala Lucia z Trenčína. 

Podobný názor má aj Jozef. „Mesto to nakoniec vyjde 
oveľa viac, keď bude musieť likvidovať nelegálne skládky, 
ako keď získa pár eur od človeka za obkladačky a tehly 
v zbernom dvore,“ dodal. 
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V Trenčíne sú dva zberné dvory, jeden na Soblahovskej, 
ďalší na Zlatovskej ulici. Peniaze budú od ľudí vyberať 
v hotovosti priamo v zbernom dvore. 

„V praxi to znamená, občan mesta Trenčín príde na zberný 
dvor, identifikuje sa občianskym preukazom, odvážia mu 
drobný stavebný odpad a priamo na vrátnici zberného dvora 

mu vystavia príj-
mový pokladničný 
doklad, ktorý musí 
v hotovosti uhra-
diť,“ uviedla hovor-
kyňa Trenčína Eri-
ka Ságová. Jediným 
vážnejším problé-
mom pre mesto bolo 
osadenie váh v zber-
nom dvore na Sob-

lahovskej, na Zlatovskej už váha bola osadená v minulosti. 
„Ide o riadne kalibrované váhy. Výber poplatku pre mesto 
budú zabezpečovať ľudia, ktorí pracujú na zberných dvoroch 
už v súčasnosti, len budú zaškolení do systému.“ 

Mesto sa toho, že ľudia budú hádzať stavebný odpad do 
klasických smetiakov ani vzniku čiernych skládok neobáva. 
Za takéto porušenie hrozí pokuta v zmysle nového zákona 
o odpadoch až do výšky 1 500 eur, doteraz bola jej výška len 
166 eur. 

„Ale platí, že rekonštruuje väčšinou ten, kto má na 
rekonštrukciu peniaze a pri takejto činnosti musí počítať aj 
s nákladom na likvidáciu odpadu, ktorý mu vznikne. Doteraz 
doplácali na náklady za drobný stavebný odpad aj tí 
poplatníci, ktorí za celý život nič neprerábali,“ dodala Erika 
Ságová. Poplatok za stavebný odpad bol v starom zákone 
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v limitovanej výške súčasťou celkovej sadzby poplatku za 
komunálny odpad. 
Ďalšia možnosť, ako sa legálne zbaviť stavebného odpadu, 

je využiť súkromnú skládku odpadov. Jedna taká je v Novom 
Meste nad Váhom. Cena za tonu stavebného odpadu sa tu 
pohybuje približne 13 eur, čo je podstatne lacnejšie ako 
v trenčianskych zberných dvoroch 

S nápadom zaviesť množstvový zber pre drobný stavebný 
odpad prišlo podľa hovorcu ministerstva životného prostredia 
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci prípravy nového 
zákona o odpadoch. 

„Zabezpečenie nakladania s drobným stavebným odpadom 
majú obce aj teraz, rozdiel je len v zavedení množstvového 
zberu drobného stavebného odpadu a následne aj platby zaň,“ 
povedal hovorca ministerstva Maroš Stano. 

Zavedenie množstvového zberu pre drobný stavebný odpad 
podľa neho znamená, že povinnosť platenia poplatku za 
drobný stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie. 

www.sme.sk 23.12.2015 
pomocná evidencia 1934/1/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


