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Program (po schválení) : 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Vykonanie obhliadky vybraných stavieb MŢT na území mesta.  

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 
 

1. Otvorenie a schválenie programu : 

Členovia komisie (Ing. Mičega a Mgr. Forgáč) sa stretli v kancelárii viceprimátora a následne pri objekte 

Mestskej polície v Trenčíne (aj Ing. Bahno), kde pokračovali motorovým vozidlom na obhliadku stavby 

MŢT v Trenčíne. Predseda komisie Ing. Miloš Mičega privítal členov komisie, oboznámil ich s návrhom 

programu a otvoril zasadnutie komisie. Konštatoval, ţe pozvánka na zasadnutiebola zaslaná všetkým členom 

elektronicky -  emailom dňa 28.10.2016. Bolo skonštatované, ţe sú prítomní traja členovia komisie, čím je 

táto uznášaniaschopná. Kolega Ing. Ščepko svoju neúčasť ospravedlnil. 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                                    Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

 

2. Vykonanie obhliadky vybraných stavieb MŢT na území mesta.  

Ing. Mičega – poţiadal o začatie obhliadky od MČ Sever. Následne cez centrum smerom na MČ Západ.  

 

Vykonala sa obhliadka najmä týchto častí stavby, resp. uvedené sú aj poţiadavky z obhliadky :  

1. Protihluková stena medzi časťou od bytových domov Pred Poľom po ul. Jána Derku. Ing. Mičega 

načrtol problém, ţe stena je len jednostranná, hluk sa odráţa do Kubrej. Poţiadal o riešenie tohto 

problému. Na túto skutočnosť hio upozornilo viac obyvateľov Kubrej.  

2. Podchod Kubrá/Sihoť IV. – nesvieti svetlo. Tento problém sa vyskytuje pomerne často.  

3. Pri bývalom objekte vochterne v Kubrej chýba otočisko.  

4. Ulica Pod čerešňami –  Odbojárov - riešenie nepriaznivého stavebno-technického stavu asfaltového 

povrchu ciest.  

5. Ulica Pod čerešňami – zle vyspádovaná cesta v časti napojenia na ul. Jasná. 

6. Objekt ANSAT, Opatovská 20 – nedokončená pokládka zámkovej dlaţby k bráne a ukončenia 

chodníkov ( za el. rozvádzačom-chýba obrubník).   

7. Kruhový prejazd na Opatovskej – chodník pred predajňou kvetov – zostal drevený stĺp v chodníku.  

8. 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.  

 

9. Vykonaná obhliadka prác na Mládeţníckej ulici a Malej stavbe. Parkovisko pri krytej plavárni.  

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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10. Medzi podchodom z Hasičskej ulice a ţelezničným mostom prehradený chodník. V súčasnosti je 

prehradený úmyselne, lebo začína sa so stavbou Chynoranskej trate. Ing. Bahno poţiadal, aby sa 

upravila obchádzka.  

 

11. Ing. Bahno poţiadal o posúdenia moţnosti vybudovania cyklochodníku – nájazdu pri bývalom 

Čiernom mostíku. 

12. Podjazd na Vlárskej t.č. nedokončený. 

13. Na Kasárenskej ulici by bolo vhodné do budúcna vybudovať chodník.  

 

14. Ţelezničná stanica Zlatovce – zle upravený priestor pred stanicou. Nevhodne riešený vjazd, resp. 

výjazd z parkoviska pred stanicou. Ing. Bahno upozornil, ţe nie je zabezpečený prejazd odbočením. 

Pokladá to za zásadnú chybu projektu.  

15. Podchod pod traťou k perónom nie je bezbariérový. Do budúcna bude treba riešiť aj prepojenie 

podchodu k časti Pod Vinohrady, resp. ku Kasárenskej ulici.  

 

16. Napojenia oboch strán chodníka z ulice Prúdy na ulicu Bratislavskú. Na základe predchádzajúceho 

podnetu riešené, v čase obhliadky čerstvo zabetónované. Poţiadavka na posúdenie spádu, ktorý 

môţe na jednej strane robiť problémy v zimnom období.  

 

Členovia komisie sa dohodli, ţe vzhľadom k tomu, ţe uţ nie je denné svetlo a všetky plánované úseky 

stavby nie sú pod umelým osvetlením, obhliadku dokončia na ďalšom zasadnutí komisie.  

 

 

3. Rôzne  

Ing. Bahno – pokladá za dôleţité  

- riešenie predstaničného priestoru na stanici Zlatovce, stanice samotnej a takisto jej bezbariérovosť (ktorá 

sa oproti DSP pri realizácii stratila?). 

- riešenie všetkých podchodov v Zámostí by rád porovnal s platnou PD zo stavebných konaní.  

Navrhujem zabezpečiť prístup k aktuálnej PD pre stavebné povolenie, aby sme pri nasledujúcej komisii 

mali moţnosť porovnania s realitou stavby. 

 

K tomuto bodu nebola ďalšia diskusia.  

 

 

4. Záver  

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

od 14,00 hod do 17,30 hod. 

 

 

 

V Trenčíne, dňa 2.11. 2016 

Overil : Mgr. Ján Forgáč 

 

         

Predseda komisie : Ing. Miloš Mičega 

 


