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Program (po schválení) : 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Informácia o harmonograme výstavby.  

3. Pripomienky k stavebnotechnickému stavu niektorých stavieb realizovaných v rámci stavby MŢT.   

4. Informácia o súčasnom stave kolaudačných konaní.   

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 
 

1. Otvorenie a schválenie programu :  

Predseda komisie Ing. Miloš Mičega privítal členov komisie, oboznámil ich s návrhom programu a otvoril 

zasadnutie komisie. Konštatoval, ţe pozvánka na zasadnutie bola zaslaná všetkým členom elektronicky -  

emailom dňa 10.10.2016. Bolo skonštatované, ţe sú prítomní traja členovia komisie, čím je táto 

uznášaniaschopná. Kolega Ing. Ščepko avizoval neskorší príchod. Predseda komisie predniesol program 

zasadnutia s tým, ţe navrhol zmeniť poradie bodov programu. Za zapisovateľa bol navrhnutý predseda 

komisie, za overovateľa Mgr. Forgáč.  

 

Uznesenie : Komisia schvaľuje navrhnutý program rokovania komisie, zapisovateľa a aj overovateľa.  

Hlasovanie:   

Za: 3 členovia                              Proti: 0                                    Zdrţal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

 

2. Informácia o harmonograme výstavby.   

Ing. Mičega – poţiadal pána viceprimátora a člena komisie o poskytnutie informácií z rokovania s  vedením 

stavby MŢT, ktoré sa uskutočnilo u primátora mesta Mgr. Rybníčka dňa 22.9. 2016. 

Mgr. Forgáč – informoval o stretnutí a termínoch 

PODJAZD PRED POĽOM :  

 ukončovanie prác – značenie sa odsúhlasuje, moţnosť odovzdania stavebného objektu do uţívania, 

dokončenie mostíka do záhrad – Tichá ulica,  

 podchod pri Bille – do konca roka hotový (koniec novembra/decembra 2016), rieši sa zastrešenie 

podchodu (projekčné riešenie zastrešenia).  

MLÁDEŢNÍCKA UL.  

 komplikácie s inţinierskymi sieťami na Ostrov (voda, kanalizácia); dohoda TVK s projekčným 

riešením a projektantom,  

 polovica mostného objektu na Ostrov zabetónovaná, ukončenie prác na mostnom objekte smerom na 

Ostrov – tento rok,  

 púšťanie premávky po zabetónovanej časti komunikácie na Ostrov,  

 Mládeţnícka ul. – komunikácia – problém s napojením „Malej a Veľkej stavby“ na Mládeţníckej ul. 

(projekty týchto dvoch stavieb nie sú zosúladené – budovanie oporných múrov pri futbalovom 

štadióne); navrhované oblúky nesedia pri schodiskách na štadióne,  

 dokončenie väčšej časti stavby na Mládeţníckej ul. do konca tohto roka, zvyšok budúci rok (2017),  

Prítomní členovia komisie : 
Predseda : Ing. Miloš Mičega   

Členovia : Mgr. Ján Forgáč, Ing. Tomáš Bahno, Ing. Richard Ščepko (od 14,25 hod.) 
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NOVÝ ŢELEZNIČNÝ MOST  

 prevedenie koľaje júl/august 2017,  

 dokončenie prác na Chynoranskej trati a podchod pre peších v Záblatí budúci rok 2017,  

VLÁRSKA ULICA  

 obklady typu Foster sú vo výrobe - montáţ v priebehu októbra 2016,  

HLAVNÁ ULICA A OKOLITÉ KOMUNIKÁCIE  

 dokončenie podchodu pre peších tento rok (2016),  

ÚPRAVA KOMUNIKÁCIE NA KRIŢOVATKE ULÍC HLAVNÁ, BAVLNÁRSKA A 

BRATISLAVSKÁ ULICA  

 SSC nechce ustúpiť od svojich podmienok, komplikácia s presunutím svetelnej signalizácie a s tým 

súvisiace povrchové úpravy a nové vyznačenie trvalého dopravného značenia.  

BRNIANSKA ULICA  

 osadenie portálov v priebehu októbra 2016,  

PODCHOD V ZÁBLATÍ  

 dokončenie prác budúci rok 2017,  

 

O 14,25 hod. sa dostavil Ing. Ščepko.  

 

 

3. Pripomienky k stavebnotechnickému stavu niektorých stavieb realizovaných v rámci stavby MŢT.   

Ing. Mičega – poţiadal členov komisie o uplatnenie pripomienok. 

Ing. Bahno – uviedol, ţe stavba MŢT vykazuje problémy prakticky na všetkých stavebných objektoch 

v meste.........V súčasnosti sa prehradil chodník medzi podchodom z Hasičskej ulice a ţelezničným 

mostom. Poţiadal o jeho spriechodnenie...........Mgr. Forgáč uviedol, ţe prehradený je úmyselne, lebo 

začína sa so stavbou Chynoranskej trate. Spravila sa spevnená obchádzka, ale ľudia ničia oplotenie...... 

potom to vypadá, ako keby sa malo chodiť po bývalom chodníku a my sme tam nechali hlinu, ale to nie je 

pravda, ten je uţ zrušený....... Ing. Bahno poţiadal, aby sa upravila obchádzka a spevnila z panelov. 

Jedná sa o obchádzku na minimálne do jari 2017, takţe panele budú mať svoj význam......Ing. Mičega 

dodal, ţe riešením by bol aj betón, cenovo by to nebolo aţ tak náročné, aj keď by to bolo len dočasné 

riešenie. Rádovo sa bavíme o stovkách EUR.........Mgr. Forgáč uviedol, ţe sa bude vecou ešte zaoberať. 

Chodník je osvetlený a zabezpečí sa aj prehradenie pôvodného, aby bolo jasné, ţe je treba vyuţívať 

obchádzku.......Ing. Ščepko poţiadal o doriešenie tohto obchádzkového chodníku do prvých mrazov, aby 

bola zabezpečená bezpečnosť.   

Ing. Mičega – upozornil na niektoré problémy na stavbách MŢT, konkrétne :  

- Poďakoval viceprimátorovi za vyriešenie problému so stojanom na bicykle a dlaţbou pred bytovkou na 

ulici Pred Poľom 370/10.   

- ULICA POD ČEREŠŇAMI –  ODBOJÁROV - RIEŠENIE STAVEBNO-TECHNICKÉHO 

STAVU - riešenie pokladá za prioritu pre obyvateľov tejto časti Sihote z hľadiska situácie, ktorá je na 

týchto uliciach.......Od roku 2013 sa tieto ulice trikrát rozkopali, z toho jedenkrát jeden jazdný pruh 

komplet. Rozkopal sa aj novo vyasfaltovaný jazdný pruh. Teraz je tam rozkopávka plynu. Ľudia si to 

tam odtrpeli........ bolo tam aj stretnutie v roku 2015 za účasti primátora, viceprimátora, zástupcu ţelezníc 

a iných...... Všetci zúčastnení uznali, ţe je to spravené zle, preto sa o rozpočtu na rok 2016 dali aj 

financie....... ţeleznice spravia jeden pruh, my dávame z rozpočtu ďalšie financie,  na druhý pruh, takto 

to uznal primátor aj pani Marčeková ....do toho prídu plynári...... sú 3 zdroje financovania aby sa niečo 

spravilo.......ţiadal o dohliadnutie na dôstojné ukončenie tejto rozkopávky ciest a opravu asfaltového 

krytu. 

- Poţiadal o dohliadnutie na to, či na zastávkach pri kruhovom prejazde na Opatovskej ulici sú správne 

spravené dlaţby pre slabozrakých.    

- Kruhový prejazd na Opatovskej – po prácach na napojení na verejný vodovod pri OD Radegast nebola 

od minulého roku spravená úprava zelene. Upozornil na túto skutočnosť.  

- Kruhový prejazd na Opatovskej – v časti od bytovky na Ţilinskej nie je upravený povrch po rozkopávke 

na prepojení vodovodných potrubí. Taktieţ chýba chodník, resp. spevnená plocha k tejto bytovke okolo 

bývalého stojiska smetných nádob.  

- Na VMČ SEVER sme odsúhlasili / poţiadali o vybudovanie protihlukovej steny od ţelezničnej stanice 

na Hodţovej ulici.  
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Ing. Bahno – upozornil na uzatvorenú Bavlnársku ulicu. Ţelezničný prejazd cez Hlavnú ulicu je uţ 

uzatvorený, ale Bratislavská na Bavlnársku nie je spojazdnená.....K tejto poţiadavke sa pripojili aj ostatní 

členovia komisie.....Mgr. Forgáč uviedol, ţe problém je v rokovaniach medzi ODI – SSC – MŢT. 

Zhotoviteľ stavby sa nevie dohodnúť na prevzatí a odovzdaní asfaltových povrchov so správcom 

Bratislavskej ulice , teda so SSC. ODI nechce povoliť zas na terajšom povrchu vyznačiť VDZ. Je to taký 

začarovaný kruh, ale mimo pôsobnosti Mesta. 

Mgr. Ščepko – uviedol, ţe problémov je veľa.....vyjadril sa k viacerým problémovým úsekom stavby....  

 

 

4. Informácia o súčasnom stave kolaudačných konaní.   

Ing. Mičega poţiadal viceprimátora, aby sa od teraz doručovali elektronicky len listiny, týkajúce sa 

kolaudácie stavebných objektov, teda oznámenia o začatí kolaudácie a kolaudačné rozhodnutia. Za 

zbytočné zaťaţovanie pracovníkov Mesta v tomto čase pokladá, aby sa zasielali aj veci týkajúce sa 

predčasných uţívaní časti stavby a podobne.   

 

 

5. Rôzne  

Ing. Ščepko – predloţil fotodokumentáciu niektorých konfliktných stavieb..........nakoľko problémov je veľa, 

navrhol, aby členovia komisie vykonali obhliadku niektorých stavieb priamo v teréne........K návrhu sa 

pripojili aj ostatní členovia komisie.  

 

V tomto bode programu členovia rozoberali rôzne témy týkajúce sa činnosti komisie a stavby MŢT. 

Spoločne sa dohodli na ďalšom termíne zasadnutia komisie v termíne dňa 4.11.2016, ktorá bude spojená 

s obhliadkou stavby MŢT.   

 

 

6. Záver   

Predseda Ing. Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Čas trvania zasadnutia 

od 14,00 hod do 16,15 hod. 

 

V Trenčíne, dňa 21.10. 2016 

Overil : Mgr. Ján Forgáč 

         

Predseda komisie : Ing. Miloš Mičega 

 


