
Z Á Z N A M   Z O   Z A S A D N U T I A  

 

Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v Trenčíne, 

konaného dňa 14.04.2015 o 15,30 h 

v zasadacej č. 101 na 1. poschodí MsÚ v Trenčíne, Mierové nám. 2 

 
 
 
Prítomní: Neprítomní: 
Členovia komisie: Členovia komisie: 

Ing. Miloš Mičega (predseda)  Ing. Michal Urbánek - ospravedlnený 
Ing. Ladislav Matejka (poslanec) 
Mgr. Richard Medal (poslanec) 
Ing. Tomáš Bahno (poslanec) 
p. Miloslav Baco (poslanec) 
RNDr. Svorad Harcek (odborník) 
Ing. Róbert Hartmann (odborník) 

Garanti: 
Ing. arch. Martin Beďatš 

 Ing. Jarmila Maslová 
Hostia: 
 Ing. Beáta Bredschneiderová – MsÚ ÚSaŽP 
 Ing. Jozef Lauš – MsO SRZ 
 p. Roman Sokol – MsO SRZ 

 
 
Na komisii bolo prítomných 7 členov a komisia bola uznášaniaschopná. 
 
 
Schválený program zasadnutia komisie : 
 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Informácia ohľadom systému povoľovania a legalizácie existujúcich reklamných stavieb na území 
mesta Trenčín vrátane informácie o počte vydaných povolení od 2.1.2015. 

3. Prerokovanie zámeru Slovenského rybárskeho zväzu, Mestská organizácia Trenčín – Prírodná 
relaxačno – odpočinková zóna, v záplavovom území na pravom brehu rieky Váh – „Za Ozetou“. 

4. Vyhodnotenie požiadaviek z ostatného zasadnutia komisie. 

5. Prerokovanie zámeru Maľovanie schodov na Brezinu v átriu MsÚ a budúca grafická úprava stien a 
stĺpov v átriu MsÚ v rámci Mestských zásahov. 

6. Prerokovanie problematiky riešenia statickej dopravy. 

7. Informácia o činnosti subkomisie na riešenie cykloproblematiky v meste. 

8. Informácia o rozmiestnení nových cyklostojanov v meste. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 
 
AD. 1.  OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU 
 
Ing. Miloš Mičega otvoril a následne viedol zasadnutie Komisia životného prostredia, dopravy, investícií 
a územného plánovania (ďalej len „Komisia“). Skonštatoval, že z členov komisie sa ospravedlnil Ing. Michal 
Urbánek, ostatní členovia sú prítomní a komisia je uznášaniaschopná. 
Ing. arch. Martin Beďatš – Navrhol upraviť postupnosť programu zasadnutia nasledovne : 
 
ako 2. bod Informácia ohľadom systému povoľovania a legalizácie existujúcich reklamných stavieb na 

území mesta Trenčín vrátane informácie o počte vydaných povolení od 2.1.2015. 

ako 3. bod Prerokovanie zámeru Slovenského rybárskeho zväzu, Mestská organizácia Trenčín – 
Prírodná relaxačno – odpočinková zóna, v záplavovom území na pravom brehu rieky Váh – 
„Za Ozetou“. 

ako 4. bod Vyhodnotenie požiadaviek z ostatného zasadnutia komisie. 
ako 5. bod Prerokovanie zámeru Maľovanie schodov na Brezinu v átriu MsÚ a budúca grafická úprava 

stien a stĺpov v átriu MsÚ v rámci Mestských zásahov. 
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Hlasovanie k programu vrátane jeho zmeny : 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................ 7 hlasov 
 Proti .............................. 0 hlasov 
 Zdržal sa ...................... 0 hlasov 
 
 
AD. 2. INFORMÁCIA OHĽADOM SYSTÉMU POVOĽOVANIA A LEGALIZÁCIE EXISTUJÚCICH 

REKLAMNÝCH STAVIEB NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN VRÁTANE INFORMÁCIE O POČTE 
VYDANÝCH POVOLENÍ OD 2.1.2015. 

 
Ing. Tomáš Bahno  – Požadoval informáciu o povolených reklamných stavbách na území mesta, nakoľko 

v Trenčíne je všeobecná kritika poukazujúca  na množstvo reklám. Na otázky odpovedala Ing. Beáta 
Bredschneiderová, ktorá zodpovedá na Meste Trenčín za agendu ohľadne reklamných stavieb. 

Ing. Beáta Bredschneiderová –  

 od 2.1.2015 sa zmenil stavebný zákon, reklamné stavby (RS) do 3 m
2
 podliehajú ohláseniu 

stavebnému úradu a na RS nad 3 m
2
 sa vydáva stavebné povolenie, resp. dodatočné stavebné 

povolenie (prechodné obdobie do 31.7.2015), 

 v roku 2012 bol zrealizovaný passport RS, keď boli tieto zamerané geodetom, 

 v roku 2015 bolo podaných 15 žiadostí na RS, pričom 4 RS boli povolené dodatočne, v 3 
prípadoch išlo o predĺženie povolení a 1 nová RS bolo povolená, 

 RS sú povolené v prípade, že žiadateľ doručí aj kladné stanoviská dotknutých orgánov, ak sú 
stanoviská kladné, nie je zákonný predpoklad nepovoliť ich, 

 Mesto Trenčín nemá možnosť upraviť podmienky povoľovania RS nad rámec zákona 
všeobecne záväzným nariadením (VZN), nakoľko toto stavebný zákon a ani zákon o obecnom 
zriadení neumožňujú; VZN bolo v minulosti schválené, ale prokurátor ho napadol a následne 
bolo zrušené, 

 na pozemkoch Mesta Trenčín má väčšinu RS povolená spoločnosť euroAWK, s.r.o., ktorá má 
s Mestom zmluvu o výstavbe prístreškov na zastávkach MHD a za to je im umožnené stavať 
RS, iné spoločnosti majú billboardy postavené len na miestach, kde o to euroAWK nemá 
záujem, 

 konanie o dodatočnom stavebnom povolení sa automaticky začína v prípade, ak sa čierna 
stavba RS začne riešiť do 31.7.2015, po tomto termíne môže začať konanie o odstránení 
stavby, 

 reklamné spoločnosti začali využívať to, že stavba má byť pevne spojená so zemou, preto 
väčšinu RS nekotvia do zeme, ale len ich zaťažujú – MsÚ požiadalo ministerstvo o výklad, či je 
to možné považovať za stavbu a zatiaľ nie je odpoveď. 

Ing. Tomáš Bahno – Požaduje na ďalšie zasadnutie Komisie informáciu koľko billboardov je na pozemkoch 
Mesta Trenčín a výnos z týchto RZ. 

Ing. Miloš Mičega – doplnil niektoré informácie o novele stavebného zákona o reklamných stavbách, ktorá je 
účinná od 2.1. 2015. Poznamenal, že táto novela nateraz určite nenaplnila očakávania obcí a miest 
ohľadne „vyčistenia“ prostredia od vonkajšej reklamy. Dodal, že k tejto veci pripravuje odborný 
materiál doplnený štatistikami za vybrané stavebné úrady na Slovensku, ktorý poskytne aj členom 
Komisie, prípadne verejnosti.      

 
 
Uznesenie: Komisia berie informáciu týkajúcu stavu povoľovania reklamných stavieb na území mesta na 

vedomie a požaduje od MsÚ informáciu, koľko reklamných stavieb je povolených na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trenčín a aký je má Mesto Trenčín z toho výnos (napr. za prenájom pozemku 
a pod.)  

 
 
AD. 3 PREROKOVANIE ZÁMERU SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU, MESTSKÁ ORGANIZÁCIA 

TRENČÍN – PRÍRODNÁ RELAXAČNO – ODPOČINKOVÁ ZÓNA, V ZÁPLAVOVOM ÚZEMÍ NA 
PRAVOM BREHU RIEKY VÁH – „ZA OZETOU“. 

 
Na otázky členov Komisie odpovedali predseda MSO SRZ Ing. Jozef Lauš a podpredseda MSO SRZ pán 
Roman Sokol. Zámer vytvorenia prírodnej relaxačno-odpočinkovej zóny bol členom komisie predstavený 
spolu so štúdiou. 
Za MSO SRZ: 
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 Žiadajú o výpožičku pozemku v inundačnom území Váhu za Ozetou, ktorý chcú revitalizovať na 
dobu 50 rokov; toto územie je v súčasnosti zanedbané, 

 Váh je rybársky revír s celoslovenskou pôsobnosťou, 

 v rámci zóny vybudujú dve vodné plochy za účelom chovu rýb, 

 nemajú zámer o spoplatnenie využívania územia, toto zostane voľné pre verejnosť a neoplotené, 

 chcú tu umiestniť jeden uzavretý objekt na náradie, o stavbu iných uzavretých objektov nemajú 
záujem, pôjde len voľne dostupné prístrešky,  

 nemajú záujem využiť územie na prístup k Váhu za účelom vybudovania hausbotov, 

 revitalizácia bude prebiehať dlhodobo v etapách do roku 2020, v prvej etape dôjde k vyčisteniu 
územia a v poslednej k vybudovaniu ihrísk. 

 
Členovia Komisie sa zaujímali o budúce užívanie tohto priestoru. Požadujú, aby bolo územie aj do budúcna 
voľne prístupné pre širokú verejnosť.  
Ing. Miloš Mičega – navrhol, aby Komisia zaviazala vypracovať zmluvu na dlhodobý nájom pozemkov tak, že 
pobrežný priestor nebude možné využívať na umiestnenie stavieb na vode – hausbotov. Na túto tému sa 
rozvinula diskusia medzi členmi Komisie. Zástupcovia MSO SRZ deklarovali, že s takým niečím neuvažujú. 
Ing. Tomáš Bahno uviedol, že mesto nevlastní pozemok vodného toku, teda nebude možno v jeho 
kompetencii v budúcnosti zabrániť  umiestneniu stavieb na vode. Predseda komisie súhlasil s tým, že možno 
nebude v kompetencii Mesta Trenčín zabrániť do budúcna  výstavbe hausbotov kdekoľvek na pobrežnej čiare 
Váhu, ale je v jeho kompetencii zrušiť nájomnú zmluvu na pozemok, ktorý by slúžil ako prístup z brehu 
k týmto stavbám na vode. Mgr. Richard Medal namietal proti tomu, aby sa do zmluvy vkladala takáto 
požiadavka. Predseda Komisie teda navrhol o požiadavke rybárov hlasovať na dvakrát a to tak, že najskôr sa 
overí, či je všeobecný súhlas s prenájmom pozemkov a až následne či sa bude požadovať zapracovať do 
nájomnej zmluvy klauzula o zákaze hausbotov.    
 
 
Uznesenie 1: Komisia predložený zámer berie na vedomie a odporúča MsZ prenájom resp. výpožičku 

pozemkov v inundačnom území Váhu „za Ozetou“ za účelom realizácie Prírodná relaxačno – 
odpočinkovej zóny, v záplavovom území na pravom brehu rieky Váh – „Za Ozetou. 

Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................ 7 hlasov 
 Proti .............................. 0 hlasov 
 Zdržal sa ...................... 0 hlasov 
 
 
Uznesenie 2: Komisia požaduje, aby v zmluve o prenájme resp. výpožičke pozemkov medzi Mestom Trenčín 

a SRZ bola uvedená podmienka, aby predmetné územie nebolo využívané na vybudovanie 
hausbotov na Váhu resp. prenajatý pozemok ako prístup k nim. Porušenie tejto povinnosti by bolo 
dôvodom na odstúpenie od nájomnej zmluvy zo strany mesta.  

Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................ 6 hlasov 
 Proti .............................. 0 hlasov 
 Zdržal sa ...................... 1 hlas 
 
 
AD. 4. VYHODNOTENIE POŽIADAVIEK Z OSTATNÉHO ZASADNUTIA KOMISIE. 
 
Všetky požiadavky z predchádzajúcich zasadnutí Komisie boli vyriešené a členom Komisie boli priebežne 
o riešení podávané informácie. Informácia od ŽSR o podmienkach riešenia podchodu popod Chynoranskú 
trať ešte nebola na Mesto Trenčín doručená. Jedná sa o trvalú požiadavku a členovia Komisie požadujú túto 
informáciu na ďalšie zasadnutie Komisie.  
 
 
AD. 5. PREROKOVANIE ZÁMERU MAĽOVANIE SCHODOV NA BREZINU V ÁTRIU MSÚ A BUDÚCA 

GRAFICKÁ ÚPRAVA STIEN A STĹPOV V ÁTRIU MSÚ V RÁMCI MESTSKÝCH ZÁSAHOV. 
 
Ing. arch. Martin Beďatš – Oboznámil členov komisie s tým, že ako občianska aktivita boli namaľované 

schody v átriu na Brezinu. Iniciátori majú záujem ešte upraviť stĺpy pri vstupe do átria pri MsÚ, kde 
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by boli umiestnené maľované upútavky. Žiada pre nich odsúhlasenie finančnej pomoci z Mestských 
zásahov vo výške 500 eur. 

 
 
Uznesenie: Komisia schvaľuje použitie finančnej čiastky 500 eur z rozpočtu mesta na rok 2015 z „Mestských 

zásahov“ na „skultúrnenie“ átria pri vstupe do Breziny za budovou MsÚ, resp. OkÚ. 
Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................ 7 hlasov 
 Proti .............................. 0 hlasov 
 Zdržal sa ...................... 0 hlasov 
 
 
AD. 6. PREROKOVANIE PROBLEMATIKY RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY. 
 
Miloslav Baco – Informoval, že Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. pripravuje materiál parkovacej 

politiky Mesta Trenčín. Po jeho spracovaní bude predložený MsZ na schválenie. 
 
 
Uznesenie: Komisia informáciu berie na vedomie. 
 
 
AD. 7. INFORMÁCIA O ČINNOSTI SUBKOMISIE NA RIEŠENIE CYKLOPROBLEMATIKY V MESTE. 
 
Mgr. Richard Medal – Zatiaľ bolo jedno prípravné stretnutie subkomisie. Na ďalšie stretnutie, ktoré sa koná 

15.04.2015 je pozvaný spracovateľ cyklogenerelu, aby prezentoval návrhy a riešenia cyklogenerelu 
a aby bola dohodnutá prípadná úprava na súčasný stav. Na úvodnom stretnutí boli prítomní 
požiadaní, aby zaslali svoje návrhy na cykloprojetky, ktoré by sa na území mesta mali riešiť. 

 
 
Uznesenie: Komisia informáciu berie na vedomie. 
 
 
AD. 8. INFORMÁCIA O ROZMIESTNENÍ NOVÝCH CYKLOSTOJANOV V MESTE. 
 
Ing. arch. Martin Beďatš – Za účelom osadenia cyklostojanov bola vykonaná cyklojazda so zhotoviteľmi 

cyklostojanov – Liberty Trade, s.r.o. a OZ Fialka. Predbežne boli navrhnuté nasledujúce 
umiestnenia: 

 zastrešené stojany : pri Rozkvete, športovej hale, Družbe a ZŠ Veľkomoravská, 

 nezastrešené stojany, ktoré budú umiestnené pod strechami : pri krytej plavárni (3 ks), zimnom 
štadióne (4 ks) a na železničnej stanici (8 ks), 

 nezastrešené, voľne stojace stojany : pri Gymnáziu Ľ. Štúra (5ks), pri obchodnej akadémii (6ks), pri 
ZUŠ (6ks), ZŠ Veľkomoravská (6ks), TSK a daňový úrad (8ks), okresný úrad (6ks), 

 madlá, ukotvené do steny : podchod Hasičská (2ks) a športová hala (2ks).  
 
Uznesenie: Komisia informáciu berie na vedomie. 
 
 
AD. 9. RÔZNE 
 
Ing. Miloš Mičega   

– Požaduje zabezpečiť zníženie rýchlosti na Ul. Niva v Opatovej na 30 km/h (zóna „30“) osadením 
trvalého dopravného značenia (TDZ), tak ako to žiadajú a podpismi potvrdili takmer všetci vlastníci 
dotknutých rodinných domov na tejto ulici v hromadnej žiadosti z roku 2014 (viac ako 100 podpisov).  

– Požaduje na stenu schodov do podjazdu na Električnej ulici z Jesenského  resp. Jilemnického ulice 
osadiť tyčové zábradlie, Jedná sa o požiadavku čiastočne imobilných občanov. 

– Požaduje informáciu o tom, v akom stave je požiadavka VMČ Sever  z 01/2015 na riešenie osadenia 
TDZ zákaz státia pred garážami na Hurbanovej ulici. 

– Požaduje riešiť TDZ na Žilinskej ulici od novobudovaného kruhového prejazdu, pričom upozornil na 
kritickú situáciu, ktorá môže nastať sprejazdnením podjazdu od ul. Pred poľom. Ako súčasť riešenia 
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tohto územia požaduje aj odstránenie muriva okolo kontajnerov na Žilinskej ulici č. 650/16 z dôvodu 
novej dopravnej situácie (sú v rozhľadovom poli vodiča v križovatke) a ich následné nové 
umiestnenie.    

– Požaduje informáciu, či sa v rámci MŽT uvažuje o výmene betónovej dlažby 500/500/10 pred 
Radegastom, ktorá bola čiastočne rozobraná.   

 
Ing. Tomáš Bahno  

– Požaduje riešiť maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h na komunikácii medzi Istebníkom a Zlatovcami 
(Na kamenci), ktorá slúži ako obchádzková trasa v rámci MŽT.   

– Požaduje poskytnutie passportu parkovacích miest na území mesta. 
 
Mgr. Richard Medal  

– Požaduje, aby bolo Komisii doručené stanovisko mestského hospodára a správy lesov k možnosti 
vyňatia Čerešňového sadu z lesného fondu a vrátiť mu funkciu parku. 

– Požaduje doručenie stanoviska ŽSR k realizácii podchodu popod Chynoranskú trať. 
 
p. Miloslav Baco  

– Požaduje na nasledujúce zasadnutie Komisie pozvať ÚIS s predložením informácie o stave čistenia 
miestnych komunikácií a obnovy vodorovného DZ. 

– Požaduje, aby poradie lokalít pre jarné a jesenné upratovanie boli ročne obmieňané, aby vždy tá istá 
lokalita nebola na konci termínov. 

 
Ing. Róbet Hartmann – žiada zosinchronizovať obnovu vodorovného DZ s čistením, aby VDZ nebolo 

realizované na znečistené komunikácie. 
 
 
AD. 10. ZÁVER 
 
Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Komisie. 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne 14.04.2015 
Zapísala: Ing. Jarmila Maslová, garant komisie 

 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mičega 
predseda komisie 


