
 
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt, konaného dňa 
29.02.2012 na mestskom úrade v Trnave. 
_______________________________________________________________________                                                                                                                               
Dňa 05.03.2012 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Revitalizácia areálu Kamenný mlyn – informácia o uskutočnenom výrube drevín  
    a o plánovanej  náhradnej výsadbe drevín. 
3. Informácia o plánovanej investičnej akcii – projekt Univerzitný parčík 
4. Odpadové hospodárstvo k 31.12.2011 
5. Rôzne  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K bodu č. 1 

 
Zasadnutie Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ otvoril 

predseda komisie Mgr. Matej Lančarič, ktorý privítal všetkých prítomných, na úvod 
uviedol program zasadnutia komisie a následne odovzdal slovo Ing. Garaiovej.   
 
K bodu č. 2 
 

A. Ing. Garaiová – odbor územného rozvoja a koncepcií, informovala prítomných 
o realizácii projektu „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn“.     
 
Revitalizácia areálu Kamenný mlyn v Trnave - I. etapa:  
  

Mesto Trnava bude realizovať v r. 2012 výsadbu vo vstupnej časti areálu 
Kamenného mlyna ako náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny na konci minulého roku. 
Výsadba sa uskutoční podľa projektu "Revitalizácia areálu Kamenný mlyn v Trnave - I. 
etapa" z r. 2007,  autor Atelier DUMA - Ing. Magdaléna Horňáková a Ing. arch. Róbert 
Paál. 
Na ploche 0,64 ha v časti s detským ihriskom a verejným zariadením toaliet bude 
vysadená zeleň v nasledovnej štruktúre: 
 
1. Stromy 33 ks v sortimente: 
- javor poľný, javor mliečny, jaseň štíhly, ľaliovník tulipánokvetý,  čerešňa vtáčia, dub 
červený, lipa malolistá 
 
2. skupiny krov 335 ks na 281 m2 v sortimente: 
- trojpuk, bršlen, pajazmín, vŕba, svíb, tavoľník, viaceré druhy kalín 
 
3. trvalky 236 ks na 39 m2 v sortimente: 
- alchemilka, astra, krásnoočko, mliečnik, nátržník, rudbekia, kosatec, kamzičník, pakost, 
devätorník a okrasné traviny 
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4. pôdny pokryv  1 897 ks na 360m2 v sortimente: 
- brečtan 
 
5. nový parkový trávnik na  2 322 m2. 

 
Rekonštrukciu vstupnej časti areálu Kamenného mlyna bude realizovať spoločnosť 

CS Coburgova Trnava, s.r.o.,  ktorá bola vybraná 26.01.2012 v elektronickej aukcii. 
Podľa zmluvy má byť stavba ukončená 27.04.2012. 
Predmetom zmluvy je realizácia stavebných objektov: 
- Spevnené plochy                                       16 080,- eur 
- Detské ihrisko a drobná architektúra         30 400,- eur 
- Sadové úpravy                                           25 600,- eur 
- Vytýčenie IS a geodetické práce                     165,- eur. 
 

B. Písomná informácia poskytnutá k zasadnutiu komisie životného prostredia 
a prírodných hodnôt Ing. Galkovou za odbor stavebný a životného prostredia, k realizácii 
predmetného projektu vo veci výrubu drevín.    

Mesto Trnava, odbor stavebný a životného prostredia vydalo dňa 30.11.2011 pod zn. 
OSaŽP-39918-81904/11/Gk súhlas na výrub  drevín z  dôvodu realizácie projektu 
„Revitalizácia  areálu  v   Kamennom mlyne – 1. Etapa “.  Na výrub boli určené dreviny 
prestarnuté,   v  zhoršenom zdravotnom stave, so zníženou  sadovníckou  hodnotou, s 
poškodenou statickou vitalitou a dreviny, ktoré by bránili v realizácii herných prvkov 
detského ihriska, ihriska na petanque, spevnených plôch a inžinierskych sietí. Súhlas na 
výrub drevín bol vydaný v rozsahu: 

13  ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom 105, 60, 55, 70, 55, 70, 80, 105, 165, 95, 
105, 105, 135 cm,  1  ks javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom 35  cm,  5  ks slivka 
domáca  (Prunus domestica) s obvodom 50, 135, 80, 80, 85 cm,  3 ks javor poľný (Acer 
campestre) s obvodom 70, 80, 60  cm,  1 ks topoľ čierny (Populus nigra 'Italica') 
s obvodom 305 cm,  2 ks hruška domáca (Pyrus communis) s obvodom 150, 165 cm,  4 
ks marhuľa obyčajná (Armeniaca vulgaris) s obvodom 95, 75, 105, 85 cm,    1 ks jedľa 
biela  (Abies alba) s obvodom 55 cm,      3 ks orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom 
195, 255,  205  cm,  2 ks smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodom 85, 55 cm, 1 ks tuja 
východná (Thuja orientalis) s obvodom 115 cm,  4 ks breza bradavičnatá (Betula 
verrucosa) s obvodom 115, 105,  125, 120 cm,  1 ks javorovec  jaseňolistý (Negundo 
aceroides) s obvodom 145 cm, 1 ks cypruštek lawsonov  (Chamaecyparis law. Alumii) s 
obvodom 90 cm, 1 ks pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) s obvodom  95 cm ,  1 
ks lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom 45 cm, 1 ks čerešňa sp. (Prunus sp.) 
s obvodom 125  cm                                                                                             

Za vyrúbané dreviny bude uskutočnená kvalitná náhradná výsadba podľa projektu 
sadovníckych úprav po ukončení stavebných prác. 
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K bodu č. 3 

 
    Ing. Garaiová informovala o plánovanej investičnej akcii – projekt Univerzitný parčík: 

V roku 2011 mesto zabezpečilo projektovú dokumentáciu pre výstavbu malej parkovej 
úpravy   medzi   ulicami   Hornopotočná   a   Pekárska.   Nakoľko   časť   pozemku   nie je  
vlastníctvom mesta Trnava,  projekt parčíka  bol vypracovaný v dvoch etapách. 1. etapa 
projektu je riešená na pozemkoch vo vlastníctve mesta a 2. etapa na súkromnom 
pozemku. 

V súčasnosti prebieha príprava pre realizáciu 1. etapy parčíka. Odbor investičnej 
výstavby zabezpečuje relevantné vyjadrenia  na projektovú dokumentáciu 1. etapy s 
cieľom získať stavebné povolenie. Následne bude vyhlásená súťaž na výber dodávateľa 
stavby parčíka v roku 2012. Zároveň odbor právny a majetkový preveruje možnosti  
majetkovoprávneho usporiadania súkromného pozemku. Poslednou informáciou je, že 
toho času sa so súkromným pozemkom nedá nakladať, keďže sa očakáva  rozhodnutie 
Najvyššieho súdu o určení vlastníctva. V území parčíka je riešené: 
- hlavná odpočinková plocha s centrálnou fontánou 
- chodníky s nikami pre lavičky 
- kovové konštrukcie pre popínavé rastliny 
- parkové osvetlenie 
- pitná fontána 
- zeleň - stromy, živé ploty, kvetinové záhony, trávnik. 
 
 
k bodu č. 4  
 

Mgr. Lančarič predseda komisie informoval o odpadovom hospodárstve k 30.12.2012.  
 

3    Program   ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO    

 

Zámer programu: 

Efektívny a hospodárny zber, preprava a zneškodňovanie odpadov a podpora rozvoja 

environmentálneho povedomia občanov mesta Trnava 

 

Ciele programu: 

1. Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu 

2. Eliminovať zakladanie čiernych skládok 

3. Zvyšovať environmentálne povedomie občanov 

4.   Maximalizovať množstvo vyseparovaných komodít odpadov 

 

1. Merateľný ukazovateľ   Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 

Skutočná hodnota 44 694 34 324 34 584 39 335 37 405 

Hodnotiaca správa : Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v roku 2011 za mesto Trnava je 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2010 o 4,91 % nižšie. (o 1 930 t). V produkcii zmesového 

komunálneho odpadu prišlo k zníženiu vyprodukovaného množstva o 7,57 % (zníženie o 1 509,12 

t). V produkcii veľkorozmerných odpadov nedochádza takmer k žiadnej zmene (2010 – 10 273 t, 

2011 – 10 274 t). Vo vyprodukovanom množstve drobných stavebných odpadov dochádza 

k zníženiu produkcie o 9,04 % (zníženie o 314 t). Aj napriek skutočnosti, že prišlo k 

celkovému zníženiu vyprodukovaného odpadu vzhľadom k predchádzajúcemu roku, je potešujúce, 

že nastalo výrazné zvýšenie celkového množstva vyseparovaných druhotných surovín. (zvýšenie 

o 11,31 %) 
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2. Merateľný ukazovateľ   Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v 

eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 33 193,92 33 193,92 28 214 30 000 35 000 

Skutočná hodnota 23 112 32 127 31 649 63 319 21 922 

Hodnotiaca správa : Náklady na odstraňovanie divokých skládok v roku 2011 dosiahli vzhľadom 

k ostatným rokom najnižšiu hodnotu. Hlavným dôvodom zníženia nákladov na odstraňovanie 

skládok je vyššia disciplína občanov mesta pri ukladaní odpadu. Zvýšený záujem občanov 

zaznamenávame v zberných dvoroch. 

 

3. Merateľný ukazovateľ   Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 18 22 27 28,7 29 

Skutočná hodnota 17,47 20,29 25,49 21,84 24,59 
Hodnotiaca správa :  Environmentálne povedomie občanov mesta Trnava sa neustále zvyšuje, v dôsledku toho 

dochádza k zvýšenej produkcii druhotných surovín. Mesto Trnava aj v roku 2012 naďalej nepretržite zvyšuje 

environmentálne povedomie svojich občanov. 

 

4. Merateľný ukazovateľ   Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 1 100 1 400 1 800 1 900 1 950 

Skutočná hodnota 1 153,21 1 339,42 1 685,02 1 443,75 1 607,1 

Hodnotiaca správa : Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. 

Od tohto času mesto Trnava prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov 

a televíznych spotov neustále zvyšuje environmentálne povedomie občanov mesta. Vyseparované 

množstvo odpadov má každým rokom rastúci trend. V roku 2011 vzhľadom k predchádzajúcemu 

roku 2010 dochádza k zvýšeniu produkcie druhotných surovín o 11,31 % (zvýšenie o 163,35 t) 

V produkcii papiera dochádza v roku  2011 k rovnakej produkcii ako v predchádzajúcom roku 

(2010 – 861,4 t, 2011 – 865,33 t). V produkcii plastov dochádza v roku 2011 vzhľadom k roku 2010 

k zvýšeniu o 28,23 % (2010 – 216,79 t, 2011 – 277,99 t). V produkcii skla dochádza k zvýšeniu 

o 28,65 % (2010 – 358,72 t, 2011 – 461,5 t). Mesto Trnava informačnými akciami, letákmi 

a televíznymi spotmi naďalej aj v roku 2012 zvyšuje environmentálne povedomie svojich občanov. 

 
 

k bodu č. 5 
 

A. Mgr. Lančarič informoval o separovanom zbere novej komodity z komunálneho 
odpadu. Mesto Trnava v novom roku 2012 zaviedlo separovaný zber textilu a doplnkov 
k oblečeniu (odevy, obuv, kabelky...) Zberné nádoby na opotrebované šatstvo (textil, 
obuv, doplnky) boli rozmiestnené na všetkých sídliskách v rámci mesta na stojiskách pre 
kontajnery pre zber komunálneho odpadu a na vyhradených miestach pri obchodných 
centrách. Zberné nádoby sú určené na zber čistého, nepoškodeného, suchého (nie 
vlhkého či akokoľvek znehodnoteného) šatstva. Do kontajnera treba šatstvo vkladať 
v uzavretom obale napr. v igelitovom vrecku. Cieľom zavedenia separovaného zberu 
opotrebovaného textilu je znížiť množstvo ukladaného komunálneho odpadu na riadenú 
skládku odpadu. Ďalším využitím, spracovaním resp. recyklovaním odpadového textilu 
znižujeme zaťaženie životného prostredia. 

Predseda ďalej informoval o lokalitách umiestenia zberných kontajnerov na textil.  
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Úloha: 
Komisia odporúča umiestniť ďalšie kontajnery na zber textilu v lokalite Hospodárska I, 

Hospodárska II  a  na Ul. A. Kubinu. Taktiež odporúča zvážiť umiestnenie kontajnerov na 
Ul. gen. Goliana 56 a 58, ktoré sú umiestnené v tejto lokalite príliš blízko seba.  
 

B. Odpoveď odboru dopravy a komunálnych služieb na úlohu  zápisnice zo 
zasadnutia komisie životného prostredia a prírodných hodnôt konaného dňa 10.11.2011 
(bod. č. 4). 

 
1. Výrub krov a náletových drevín v parku L. van  Beethovena  

Pokračovanie odstraňovania krov, lemujúcich železničný val, bolo plánované aj 
v nasledujúcich rokoch, ale z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov na údržbu 
verejnej zelene nie je možné pokračovať v začatých prácach.  

 
2. Rez stromov na Markovičovej ulici 

V roku 2011 2012 sú v rozpočte mesta Trnava obmedzené finančné prostriedky na 
rez drevín, z ktorých sa realizujú a budú realizovať hlavne havarijné stavy a rezy 
v menšom rozsahu ako je požiadavka na Markovičovej ulici. Vzhľadom na finančnú 
náročnosť rezov stromov – líp na Markovičovej ulici bude realizácia pozostávať len 
z odstránenia výmladkov na kmeňoch stromov a suchých či inak poškodených konárov 
vo vegetačnom pokoji roku 2011 a 2012 (december 2011 – marec 2012). Ak to finančné 
možnosti dovolia, pristúpime v priebehu roku 2012 k realizácii ostatných rezov stromov t.j. 
rezov konárov na d strechami rodinných domov.  

Doplnenie informácie o reze stromov na Markovičovej ulici zo dňa 23.01.2012: 
v dňoch 9.-10.01.2012 boli zrealizované všetky rezy na celej Markovičovej ulici (od  
Orgovánovej ulice až po Ul. Bratislavskú)   
 
 
Úloha: 

K bodu č. 1 časti B 
Komisia naďalej požaduje pokračovať v realizácii výrubu kríkov v parku Ludvika van 

Beethovena. V neupravenej časti sa nachádza rôzny odpad komunálneho charakteru a 
zdržiavajú sa v nich osoby bez domova. Pretrvávajúci stav znehodnocuje životné 
prostredie v danej lokalite. Zároveň požadujeme odstrániť odpadky a skládky odpadu 
nachádzajúce sa v zeleni lemujúcej železničný val.    
 

 
                                                                
 
 
                               

                                                                                          Mgr. Matej Lančarič         
                                                                                     predseda komisie životného  
                                                                                   prostredia a prírodných hodnôt 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Dostálová, sekretár komisie 
Tel.: 033/3236 206   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


