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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  26.6.2017 
 

K bodu :          Hromadná sťažnosť obyvateľov Kľúčového 
Spracoval :               Ing. Eva Brandoburová, referát ŽP a K 
Schválil:   Ing. Iveta Jurisová, prednosta úradu 
Predkladá :                  Ing. František Bagin, primátor mesta 
Materiál obsahuje :      1. Opätovnú sťažnosť „Hromadná sťažnosť obyvateľov Kľúčového 

2. Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP OU-TN-OSŽP3-  
    2017/001659-002 TME zo dňa 20.1.2017 
3. Odvolanie mesta  Nemšová voči rozhodnutiu OV 140/2017-2/PR-271/2017 zo dňa 3.2.2017  
4. Vyjadrenie Ing. Kotlárika ku rozhodnutiu  zo dňa 9.1.2017 
5. Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov  
    OU-TN-OOP3-2017/013497-002 Kom zo dňa 1.6.2017 
 

                                      
Počet výtlačkov:   18 
Rozdeľovník:   členovia MsZ – 13 x  
                                             primátor mesta 

                               prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                               MsÚ – odd.výstavby  
                               MsÚ - hlavný kontrolór 

 
Dôvodová správa: 

 
Obyvatelia mesta Nemšová, mestská časť Kľúčové podali opätovne sťažnosť dňa 23.5.2017 

na prevádzku drviarne  odpadov v areáli PD Vlára v Kľúčovom, ktorú prevádzkuje Ing. Štefan 
Kotlárik. 

V sťažnosti pod názvom „Hromadná sťažnosť občanov“, ktorú za všetkých podpísala pani 
Emília Vavrušová je uvedené: 
V skratke: Zápach z gumy a hluk počas každého dňa.  
V uvedenej prevádzke sa  v rokoch 2012-2016 uskutočnili na základe podnetov mesta kontroly:  
hluku, čistoty ovzdušia - prašnosti, uskladnenia spracovávaných  plastových odpadov, vrátane štátneho 
stavebného dohľadu. Kompetentné orgány na úseku ochrany životného prostredia a zdravia v rámci 
svojej kontrolnej činnosti,  predložených dokladov zo strany prevádzkovateľa a meraní nenašli dôvody 
v zmysle platnej legislatívy SR, na základe ktorých by bolo možné prevádzku zrušiť resp. obmedziť.  

Dňa 6.12.2016 sa konalo ústne pojednávanie zvolané Okresným úradom odborom 
starostlivosti o ŽP, ktorý vydal rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 
Mesto Nemšová sa odvolalo voči rozhodnutiu. Vyjadrenie k pojednávaniu zaslal aj majiteľ prevádzky. 
Okresný úrad  Trenčín odbor starostlivosti o ŽP postúpil spisový materiál na Okresný  úrad Trenčín, 
odbor opravných prostriedkov. Odvolanie mesta k vydanému rozhodnutiu bolo zamietnuté 
rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov  OU-TN-OOP3-2017/013497-
002  Kom,  zo dňa 1.6.2017,  voči ktorému sa nemožno odvolať. Rozhodnutie  Okresného úradu 
odboru starostlivosti o ŽP OU-TN-OSŽP3-2017/001659-002 TME zo dňa 20.1.2017 sa stalo 
právoplatným. 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
Berie na vedomie  Informáciu o opätovnej sťažnosti obyvateľov v  Kľúčovom 

 


