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Program (po doplnení a schválení) :  

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Oboznámenie členov komisie o spôsobe činnosti komisie. 

3. Informácia o členení stavby. 

4. Vysvetlenie postavenia Mesta Trenčín v konaniach. 

5. Návrh spôsobu internej a externej komunikácie KDVMŽT a jej členov.  

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 

 

1. Otvorenie a schválenie programu :  

Predseda komisie Ing. Miloš Mičega privítal členov komisie na jej prvom zasadnutí, oboznámil 

ich s návrhom programu a otvoril zasadnutie komisie. Konštatoval, že pozvánka na zasadnutie 

bola zaslaná všetkým členom elektronicky - emailom 7 dní vopred. Bolo skonštatované, že sú 

prítomní všetci členovia komisie, čím je táto uznášaniaschopná. Predseda komisie predniesol 

program zasadnutia s doplnením bodu o vysvetlení postavenia Mesta Trenčín v konaniach. Za 

zapisovateľa bol navrhnutý predseda komisie, za overovateľa Mgr. Forgáč.  

- Program zasadnutia komisie prijali členovia komisie jednohlasne.    

- Návrh zapisovateľa a overovateľa bol prijatý členmi komisie jednohlasne.  

 

2. Oboznámenie členov komisie o spôsobe činnosti komisie :  

Členovia komisie sa zaoberali technickým zabezpečením zasadnutí komisie. Dohodli sa, že 

zatiaľ budú zasadať v priestoroch kancelárie viceprimátora mesta Mgr. Forgáča. Ten ponúkol aj 

zabezpečenie technických požiadaviek členov komisie prostredníctvom svojej kancelárie. 

- Návrh viceprimátora prijali členovia komisie jednohlasne.    

 

3. Informácia o členení stavby :  

Predseda komisie vysvetlil základné členenie stavby MŽT na 4 ucelené časti stavby (UČS) 

a následne na viac ako 360 stavebných objektov (SO). Pri tomto odkázal členov komisie na 

dôvodovú správu predloženú MsZ v Trenčíne pri zriadení komisie, kde to je podrobnejšie 

vysvetlené. Členom komisie vysvetlil aj materiál, ktorý zaslal v tabuľkovej forme elektronickou 

poštou každému členovi pred zasadnutím komisie. Prítomní si navzájom vysvetlili systém 

členenia stavby MŽT  a ďalšie technické veci týkajúce sa tejto stavby.  

- Informáciu o členení stavby zobrali členovia komisie na vedomie.  

 

4. Vysvetlenie postavenia Mesta Trenčín v konaniach :  

 Predseda komisie uviedol tento bod programu s tým, aby boli členovia komisie oboznámení 

s postavením Mesta Trenčín v konaniach o stavbe MŽT. Spolu s viceprimátorom vysvetlili 

Prítomní členovia komisie : 
Predseda: Ing. Miloš Mičega   

Členovia :Mgr. Ján Forgáč, Ing. Tomáš Bahno, Ing. Richard Ščepko  
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postavenie mesta ako stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a dotknutého orgánu 

štátnej správy na viacerých úsekoch podľa osobitných predpisov. Taktiež vysvetlili postavenie 

mesta v konaniach ako účastníka konania, teda ako vlastníka dotknutých nehnuteľností. 

Zároveň si vysvetlili kompetencie, ktoré z jednotlivých postavení Mestu Trenčín vyplývajú. 

Vysvetlené bolo aj rozdielne postavenie mesta ako samosprávy a obce konajúcej v prenesenom 

výkone štátnej správy.   

- Vysvetlenie postavenia Mesta Trenčín v konaniach zobrali členovia komisie na vedomie.  

 

5. Návrh spôsobu internej a externej komunikácie KDVMŽT a jej členov : 

Členovia komisie sa bavili o spôsobe komunikácie navzájom medzi členmi a medzi členmi 

komisie a úradom. Zaoberali sa aj spôsobom komunikácie komisie, ale aj úradu navonok voči 

verejnosti. Dohodli sa na vzájomnej komunikácie systémom, ktorý je zavedený, teda emailovou 

poštou. Pre účely separovania komunikácie komisie bolo dohodnuté, že sa zriadi samostatná 

emailova adresa zeleznica@trencin.sk. Táto bude automaticky prepojená s osobnými 

emailovými adresami jednotlivých členov komisie. Dohodnuté bolo, že táto adresa bude 

zverejnená, aby bola známa pre širokú verejnosť. Mgr. Forgáč, z titulu funkcie viceprimátora 

prisľúbil, že zabezpečí jej zverejnenie v mesačníku INFO.  

Dohodnuté bolo, že :  

 každé konanie, či už vedené Mestom Trenčín alebo oznámené iným orgánom štátnej správy 

bude formou elektronickej pošty zaslané členom komisie na spoločnú emailovu adresu 

(listinné doklady nascenované a pod.). 

 každý listinný doklad o stavbe MŽT doručený Mestu Trenčín bude obdobne zaslaný členom 

komisie na spoločnú emailovu adresu, 

 Mgr. Forgáč zabezpečí sústredenie všetkých podnetov doručených na Mesto Trenčín 

týkajúcich sa výstavby na jeho sekretariáte a následne budú tieto obdobným spôsobom na 

spoločnú emailovu adresu, 

Dohodnuté bolo, že členovia komisie prostredníctvom jednotlivých VMČ budú informovať 

verejnosť o existencie komisie.    

- Tento bod členovia komisie zobrali na vedomie.  

 

6. Rôzne :  

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

 

7. Záver :  

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

zasadnutia od 17,00 hod do 18,55 hod. 

 

 

Príloha : elektronicky zaslaný zoznam UČS, jednotlivých SO, všetkých stavebných povolení, už 

vydaných kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o zmenách stavieb, údajov o platnosti povolení, 

údaje o stavebných úradoch a špeciálnych stavebných úradoch a pod.  

 

V Trenčíne, dňa 9.3. 2015 

 

 

 

Overil : Mgr. Ján Forgáč 

 

 

        Predseda komisie : Ing. Miloš Mičega 
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