
Zápisnica  zo zasadnutia 
 

Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate  

v meste Trenčín uskutočneného dňa 25. februára 2016   
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Program (po schválení) : 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Informácia o rokovaní s vedením stavby MŽT a ostatnými dotknutými orgánmi verejnej správy zo dňa 

18.2.2016 (podá Mgr. Forgáč)  

3. Pripomienky mestských častí.  

4. Informácia o harmonograme výstavby.  

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 
 

1. Otvorenie a schválenie programu :  

Predseda komisie Ing. Miloš Mičega privítal členov komisie na jej prvom zasadnutí v roku 2016, 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 traja členovia 

komisie, čím je táto uznášaniaschopná. Kolega Ing. Bahno svoju neúčasť ospravedlnil. Predseda komisie 

predniesol program zasadnutia. Za zapisovateľa bol navrhnutý predseda komisie, za overovateľa Mgr. 

Forgáč.  

 

Uznesenie : Kto je za takto navrhnutý program rokovania komisie, za navrhovateľa a overovateľa? 

Hlasovanie:   

Za: 3 členov                              Proti: 0                                    Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

Ing. Mičega – Predseda komisie na úvod uviedol, že pred koncom roku 2015 a začiatkom tohto roku 

nezvolal zasadnutie komisie, nakoľko ten hlavný účel, teda odsledovanie ukončenia výstavby MŽT a 

„zachytenie“ nedorobkov z dôvodu posunutia termínu pre dokončenie stavby ešte nebol naplnený.     

 

 

2.  Informácia o rokovaní s vedením stavby MŽT a ostatnými dotknutými orgánmi verejnej 

správy zo dňa 18.2.2016 (podá Mgr. Forgáč)  

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

stavby MŽT, ktoré sa uskutočnilo u primátora mesta Mgr. Rybníčka dňa 18.2. 2016. 

Mgr. Forgáč – Na pracovnom stretnutí zo dňa 18.2.2016 s predstaviteľmi stavby MŽT boli zo strany 

zhotoviteľa - Združenia pod Brezinou, deklarované nasledujúce termíny dokončenia a spustenia 

predčasného užívania jednotlivých  stavebných objektov : 

Uzol Pred poľom – podjazd a komunikácie koniec 04/2016, chodníky začiatok 06/2016 

Podchod pri Bille – bol deklarovaný len fakt, že začiatok prác vo vzťahu k výlukám na železničnej trati 

musí byť najneskôr koncom 04/2016. Predpoklad je, že dňa 21.4. 2016 začínajú výluky v tejto 

lokalite trate.  

Prítomní členovia komisie : 
Predseda: Ing. Miloš Mičega   

Členovia :Mgr. Ján Forgáč, Ing. Richard Ščepko 

Neprítomný : Ing. Tomáš Bahno – ospravedlnený  
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Mládežnícka ulica – objekty Malej stavby predčasné užívanie začiatok 05/2016, objekty veľkej stavby 

podľa harmonogramu. V rámci Malej stavby sa vybuduje parkovisko pri letnej plavárni pere 68 

automobilov, pri krytej plavárni pre 280 automobilov.  

Uzol Vlárska – predčasné užívanie komunikácií plánované koniec 04/2016, chodníky Kasárenská  

05/2016 

Podchod Hlavná –požiadavka Mesta na zmenu hlavnej cesty na križovatke Hlavná – Na kamenci, 

odsúhlasené ODI, spustenie nového režimu do začiatku 03/2016. 

 

 

3. Pripomienky mestských častí.  

Ing. Mičega – za MČ SEVER  

 Ul. Jasná – pri realizácii došlo ku „kolízii“ rozvodov plynu s projektom. Ak by to malo mať vplyv na 

termín dokončenia podjazdu, treba túto informáciu zverejniť.  

 Ul. Opatovská „kruháč“ – v decembri sa robili výkopové práce spojené s prepojmy verejného vodovodu. 

Do dnešného dňa nie je zrealizovaná terénna úprava povrchu po výkopoch.  

 Pri realizácii podchodov, ktoré nie sú ešte dokončené, požadovať od ŽSR montáž protišmykovej dlažby.  

 Pri bytovom dome na ul. Pred Poľom 370/10 bol v rámci stavby zdemontovaný stojan na bicykle. Tento 

položili späť aj s kusom pôvodného liateho asfaltu, bez povrchovej úpravy podkladu. Od ŽSR treba 

požadovať opätovne vybudovanie spevnenej plochy pod bicykle a dodávku nového stojanu.  

Mgr. Forgáč – prípadné požiadavky za mesto pripraví na ďalšie zasadnutie komisie.  

Ing. Ščepko – prípadné požiadavky taktiež pripraví na ďalšie zasadnutie komisie.  

 

 

4. Informácia o harmonograme výstavby.  

Tieto informácie sú uvedené v bode č. 2.  

 

 

5. Rôzne  

Mgr. Forgáč – spýtal sa členov, či nemajú výhrady voči spusteniu objektov stavby vplývajúcich na 

dopravnú situáciu v meste do predčasných užívaní stavieb, pred riadnymi kolaudáciami, ktoré prebehnú 

až v roku 2017. V súčasnosti sa dokončujú niektoré stavebné objekty, ktoré by sa mohli povoliť do 

predčasného užívania.  

Ing. Mičega – predčasné užívania stavieb by nemali byť na škodu. Aj v tomto konaní sa primerane 

postupuje ako v konaní o kolaudácii stavby.   

Ing. Ščepko – súhlasí taktiež s tým, aby sa povoľovali za zákonných podmienok predčasné užívania stavieb.  

 

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

ďalšom termíne zasadnutia komisie v termíne dňa 24.3.2016.   

 

 

6. Záver   

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

od 15,00 hod do 16,15 hod. 

 

 

 

V Trenčíne, dňa 25.02. 2016 

 

 

 

Overil : Mgr. Ján Forgáč 

 

 

        Predseda komisie : Ing. Miloš Mičega 

 


