
Zápisnica  zo zasadnutia 
 

Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate  

v meste Trenčín uskutočneného dňa 10. augusta 2015   
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Program (po doplnení a schválení) : 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Informácia o harmonograme výstavby.  

3. Informácia o stave budovania podjazdu Vlárska a Pred poľom.  

4. Informácia o nájme pozemkov mesta pre stavbu MŽT.   

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 

 

1. Otvorenie a schválenie programu :  

Predseda Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate v meste 

Trenčín (ďalej len „Komisia“) Ing. Miloš Mičega privítal členov komisie na jej zasadnutí, 

oboznámil ich s návrhom programu a otvoril zasadnutie komisie. Skonštatoval, že zasadnutie 

komisie bolo pôvodne naplánované na 5.8.2015, ale po dohode členov Komisie po 

predchádzajúcom ospravedlnení sa z možnej neúčasti pána viceprimátora Mgr. Jána Forgáča 

bol termín posunutý na 10.8.2015. Členom Komisie poďakoval za akceptovanie operatívne 

posunutého termínu konania. Konštatoval, že pozvánka na zasadnutie bola zaslaná všetkým 

členom elektronicky – emailom. Bolo skonštatované, že sú prítomní všetci členovia Komisie, 

čím je táto uznášania schopná. Predseda Komisie predniesol program zasadnutia. Za 

zapisovateľa bol navrhnutý predseda Komisie, za overovateľa Mgr. Ján Forgáč.  

- Program zasadnutia Komisie prijali členovia Komisie jednohlasne.    

- Návrh zapisovateľa a overovateľa bol prijatý členmi Komisie jednohlasne.  

 

2. Informácia o harmonograme výstavby.  

Mgr. Ján Forgáč informoval členov Komisie o tom, že ŽSR ako stavebník a ani ich stavebný 

dozor  nepredložili oficiálny harmonogram výstavby, teda k ukončeniu celej stavby by sa 

nechcel konkrétne vyjadrovať. Prisľúbil, že ak bude k dispozícií oficiálny harmonogram, 

Komisiu bude o tom ihneď informovať. Môže poskytnúť informácie, ktoré má k dispozícii :  

Brnianska – 10/2015 (v 09/2015 malý kruhový prejazd na ceste III. triedy: Zlatovce – Záblatie) 

Vlárska – 11/2015 (objavil sa problém s priesakmi) 

 

3. Informácia o stave budovania podjazdu Vlárska a Pred poľom.  

Ing. Mičega požiadal Mgr. Forgáča o informovanie o termínoch výstavby, ktorý informoval 

o nasledovných termínoch, ktoré poskytlo vedenie stavby :   

Opatovská – 11.08. 2015 - má byť otvorený, Kubranská ulica bude slúžiť ako obchádzka 

Pred poľom – bez zmeny, tak ako bolo avizované 

 

4. Informácia o nájme pozemkov mesta pre stavbu MŽT.   

Mgr. Forgáč informoval, že pozemky budú predmetom samostatných zmlúv.  

Ing. Bahno uviedol, že v tejto veci by mala platiť reciprocita, ponúknuť priestor na stavenisko 

za určitú formu odplaty. 

Prítomní členovia komisie : 
Predseda: Ing. Miloš Mičega   

Členovia :Mgr. Ján Forgáč, Ing. Tomáš Bahno, Ing. Richard Ščepko 
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Ing. Mičega uviedol, že sa pokúsi pripraviť zmenu VZN, ktorá by umožnila odplatu za nájom 

pozemku.  

 

5. Rôzne :  
V tomto bode programu členovia Komisie rozoberali rôzne témy týkajúce sa činnosti komisie, 

modernizácie železnice a stým spojené problémy. Niektoré postrehy členov Komisie sa týkali 

spojenia viacerých problémov. V diskusii najviac zarezonovalo :   

- Ing. Miloš Mičega   

 Zeleň - upozornil na problémy so zeleňou – výsadba v kruháči Opatovská 

 Priechody pri kruhovom prejazde na Opatovskej ul. sa realizovali chodníky k 

prechodom pre chodcov bez prvkov pre nevidiacich a slabozrakých , teda v rozpore s 

vyhl. č. 532/2002 Z.z. ....Mgr. Forgáč uviedol, že hneď po upozornení dňa 7.8. 2015 na 

tento nedostatok zaslanom elektronicky volal s riaditeľom Leskovskym a aj sa s ním 

stretol a ten prisľúbil, že všetky prechody a chodníky k nim budú urobene ako 

treba.....Ing. Mičega túto informáciu potvrdil, áno bolo to hneď ráno 

8.8.2015.......upozornil ešte na to, že chodníky nie sú bezbariérovo riešené ani počas 

výstavby, teda chodci musia kľučkovať po cestách a pod. ........Ing. Bahno dodal : To 

znamená, že PD podľa ktorej pracujú treba preveriť vo všetkých parametroch, čí je 

podľa noriem? 

 Ulice Osloboditeľov a Pod čerešňami sú neprimerane dlho nielen znečisťované, ale aj 

rozkopané   

 Potok Mlynská – má protispád, čo spôsobuje pri bývalom mlyne na Mlynskej ulici 

problémy 

- Ing. Tomáš Bahno 

 Stále pretrváva zlý stav na Ul. Na kamenci – treba to riešiť 

 Zámostie je znečistené stavebnou činnosťou aj v miestach, ktoré nesúvisia priamo so 

stavbou  

- Ing. Richard Ščepko   

 Pri podjazde na Hodžovej sa nový stojan umiestni pri akcii vybudovania priechodu pre 

chodcov 

 Na informačnej tabuli na podchode na Hodžovej ulici je zle napísané po anglicky 

Múzeum.  

- Mgr. Ján Forgáč    

 Most na Ostrov – bude jeho odstávka.....bola tam záchranka a hasiči....... obchádzka je 

cez Opatovský most........ pontónový most neodsúhlasilo MO SR,  

 

Ing. Miloš Mičega – uviedol, že naďalej treba zbierať podnety od občanov s tým, že tieto budú 

mať svoj význam, v štádiu zahájenia procesov kolaudácií jednotlivých stavebných objektov 

stavby. Úlohu Komisie  v tejto fáze vidí najmä v zbere podnetov, informácií a pod.  

 

4. Záver :  

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

zasadnutia od 16,00 hod do 17,30 hod. 

 

V Trenčíne, dňa 10. august 2015 

 

 

Overil : Mgr. Ján Forgáč 

 

        Predseda komisie : Ing. Miloš Mičega 


