
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského 
zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 25.10.2012 na Mestskom úrade v Trnave 
___________________________________________________________________  
                                                                                                             Dňa 26.10.2012 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Schválený program rokovania:  
1. Otvorenie zasadnutia   
2. Prerokovanie návrhu VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva:  
    Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri     
    úniku chemických nebezpečných látok v meste Trnava 
3. Vyhodnotenie súťaží v roku 2012 „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“ a súťaže“                                         
                                                          „O najkrajšie upravenú predzáhradku“ 
4. Rôzne 
___________________________________________________________________________   

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
 Mgr. Matej Lančarič, predseda komisie životného prostredia a prírodných 
hodnôt privítal všetkých prítomných. Na úvod informoval o programe zasadnutia 
komisie a následne pristúpil k rokovaniu komisie podľa jednotlivých bodov programu. 
 

2.  Prerokovanie návrhu VZN - materiálu do mestského zastupiteľstva:  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vymedzuje ohrozené   
územie pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Trnava 
 

O dôvode vypracovania návrhu VZN, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri 
úniku chemických nebezpečných látok v meste Trnava informovala Ing. Ľuboslava 
Hutirová za správu kuľtúrnych a športových zariadení, vedúca technického úseku. Peter 
Pejkovič zástupca firmy Peter Pejkovič – EKO REKREA, prevádzkovateľ objektu 
mestského zimného štadióna informoval prítomných o súčasnom motitorovacom 
a varovnom systéme obyvateľstva: 

  
Potreba prijatia VZN vyplýva zo záverov kontroly, ktorú vykonal Obvodný úrad 

Trnava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, u prevádzkovateľa  objektu 
Mestského zimného štadióna, ktorým je firma Peter Pejkovič – EKO REKREA.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezabezpečuje  
v požadovanom rozsahu varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb na ohrozenom 
území z dôvodu, že nemá vybudovaný autonómny systém  v zmysle požiadaviek 
uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. d), e), g), h) Vyhlášky MV SR č. 
388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových 
podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, čím 
porušil ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, podľa ktorých „Právnické a fyzické osoby – 
podnikatelia, ktorí vyrábajú a skladujú nebezpečné látky alebo manipulujú 
s nebezpečnými látkami a tým ohrozujú život, zdravie alebo majetok, sú povinní na 
vlastné náklady zabezpečiť systém monitorovania územia, varovania obyvateľstva 
a vyrozumenia osôb na ohrozenom území“. 
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Firma Peter Pejkovič – EKO REKREA má spracovaný  „Plán ochrany objektu 
Mestského zimného štadióna  pred účinkami chemickej látky amoniaku“ z decembra 
2011, z ktorého  vyplýva, že  pri  úniku  amoniaku  je pásmo  závažného  zdravotného  
poškodenia 50 m, pásmo obmedzenia pohybu na voľnom priestranstve je do 
vzdialenosti 100 m od miesta úniku. Tento plán vychádza z „Analýzy objektu 
Metského zimného štadióna Trnava“ vypracovanej Ing. Milošom Kosírom v decembri 
2011. V súčasnosti je hlásna služba riešená prostredníctvom 4 reproduktorov 
umiestnených na vonkajších rohoch zimného štadióna. V prípade vzniku mimoriadnej 
udalosti monitorovací systém upozorní obsluhu na únik nebezpečnej látky. Následne 
obsluha po overení opodstatnenosti upozornenia spustí varovný signál VŠEOBECNÉ 
OHROZENIE a doplní hovorenú informáciu o mimoriadnej udalosti. Tento systém 
varovania obyvateľstva nevyhovuje súčasným predpisom. 
   V zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 11. 06. 2012 
určil orgán kontroly kontrolovanému subjektu termín na odstránenie zistených 
nedostatkov najneskôr do 31. 03. 2012. 

 

Keďže objekt MsZŠ je vlastníctvom mesta a vybudovanie nového autonómneho 
systému varovania obyvateľstva je investíciou do majetku mesta, jeho realizáciu 
zabezpečí   Mesto Trnava prostredníctvom správcu objektu - Správy kultúrnych 
a športových zariadení mesta Trnava. Samostatný systém varovania obyvateľstva 
a vyrozumenia osôb na území ohrozenom nebezpečnou látkou odstráni vyššie 
uvedené zistené nedostatky doteraz používaného signalizačného zariadenia, t. z., 
že zabezpečí: 
- automatické iniciovanie procesu varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb po 

vyhodnotení a signalizácii možného ohrozenia územia systémom monitorovania 
s možnosťou manuálne vykonať alebo zastaviť bezprostredné spustenie 
prostriedkov varovania, a to v čase do piatich minút od signalizácie možného 
ohrozenia, 

- prepojiteľnosť s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej  ochrany, 
- spustenie prostriedkov varovania z miesta diaľkového ovládania do dvoch minút od 

ich aktivácie, 
- varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb počas najmenej 72 hodín od výpadku 

primárneho zdroja energie s výnimkou domácich rozhlasov, ktoré musia mať 
zabezpečené energetické napájanie v súlade s technickou normou. 

 

Podľa § 7 ods. 4 písm. d) Vyhlášky MV SR č. 533/2006 o podrobnostiach 
ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov 
„ak hranica oblasti ohrozenia prechádza časťou územia obce, považuje sa za 
ohrozené územie zastavané územie obce. Pri úniku chemickej nebezpečnej látky je 
ohrozeným územím časť zastavaného územia obce, ak je vymedzená vo všeobecne 
záväznom nariadení obce.“ 

Návrh VZN vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemickej nebezpečnej látky 
zo strojovne Mestského zimného štadióna, Spartakovská 1/B, Trnava, v zmysle 
„Analýzy objektu Mestského zimného štadióna Trnava“ vypracovanej Ing. Milošom 
Kosírom v decembri 2011 do vzdialenosti 100 m od strojovne štadióna. 

 

Realizovaný autonómny systém varovania obyvateľstva pokryje ohrozenú 
oblasť so značnou rezervou. 
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Mgr. Matej Lančarič prítomných oboznámil s celým znením predloženého návrhu 
VZN. Komisia prerokovala návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 
vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických nebezpečných látok v meste 
Trnava. Záverom diskusie bolo stanovisko komisie životného prostredia 
a prírodných hodnôt odporučiť mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený 
návrh VZN. 
 
Za tento návrh členovia  komisie hlasovali 8:0:0 
 
 

K bodu č. 3 
 

Komisia  životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trnave vyhodnotila na svojom zasadnutí 13. ročník súťaže „ O najkrajšiu kvetinovú 
výzdobu balkóna“ a súťaže  „O najkrajšie upravenú predzáhradku“ v roku 2012. 
 

Do súťaží sa prihlásilo celkom 13 súťažiacich. Hlavnými kritériami pri hodnotení 
boli nasledovné ukazovatele:  

- výber druhu balkónových a záhradných okrasných rastlín 
- zapojenie, hustota a kompaktnosť porastu prislúchajúce jednotlivým druhom 

rastlín  
- bohatosť kvetu u kvitnúcich druhov rastlín  
- farebnosť a celkový estetický vzhľad  

 
Víťazmi súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna“ v r. 2012 sa stali: 
 
1. miesto: Danka Mihočková, Mozartova 12, Trnava 
2. miesto: Alžbeta Šimončičová, Coburgova 23, Trnava 
3. miesto: Ing. Zuzana Wittgruber, Čajkovského 43, Trnava 
 
Víťazmi „O najkrajšie upravenú predzáhradku“ v r. 2012 sa stali: 
 
1. miesto: Alžbeta Koleničová, Zelenečská 49, Trnava  
2. miesto: Ivan Ševčovič, Štúrova 21, Trnava  
3. miesto: Ľubica Holická Vl. Clementisa 56, Trnava a Adela Bukovčáková, Vl.  
                 Clementisa 57, Trnava 

                                              
                                                                                                
Výška finančných odmien pre prvé tri miesta v súťaži „O najkrajšiu kvetinovú 
výzdobu balkóna“ v roku 2012  je nasledovná: 
 

1. miesto 130,- € 
2. miesto   95,- € 
3. miesto   60,- € 
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Výška finančných odmien pre prvé tri miesta v súťaži   „O najkrajšie upravenú 
predzáhradku“ v roku 2012 je nasledovná: 
 

1. miesto 160,- € 
2. miesto 125,- € 
3. miesto   90,- € 

 
Finančné odmeny budú slávnostne odovzdané na oficiálnom vyhodnotení súťaže 

v termíne, ktorý určí primátor mesta Trnava Ing. Vladimír Butko. V prípade, že primátor 
rozhodne o odovzdaní cien na Mestskom úrade v Trnave, odovzdávanie cien 
uskutoční predseda komisie Mgr. Matej Lančarič, ktorý zároveň určí termín. 
Sekretárka komisie organizačne zabezpečí všetky potrebné náležitosti pre odovzdanie 
cien výhercom v oboch súťažiach. 
 
 

4. Rôzne 
 

Mgr. Matej Lančarič poukázal na stály problém – nepovolené ukladanie 
veľkorozmených odpadov z domácností vedľa zberných nádob na komunálny odpad 
a vyhadzovanie odpadov zo smetných nádob. Komisia navrhla opatrenie na 
predchádzanie  nepovoleného ukladania odpadov vedľa zberných nádob - osadenie 
tabúľ: Zákaz ukladať alebo ponechať odpad mimo zberných nádob ! 
          Pod pokutou do výšky 165,96 eur za porušenie ustanovení VZN a zákona o  
          odpadoch.     
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Mgr. Matej Lančarič         
                                                                                     predseda komisie životného  
                                                                                   prostredia a prírodných hodnôt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Dostálová, sekretárka komisie 
Tel.: 033/3236 206   
 
 
 
 



 
 


