
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného 

plánovania  pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 3.4.2018  o 10:00  

v teréne s obhliadkou sídliska JUH  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti komisie: 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. – za ÚHA 

Ing. Viera Gugová – za ÚSŽP 

 

Hostia: 

 Mgr. Ján Forgáč  viceprimátor mesta 

Patrik Žák B.S.B.A. viceprimátor mesta 

Bc. Eduard Filo predseda VMČ Juh 

Ing. Iveta Kubišová 

Ing. Róbert Hartmann 

Ing. Roman Jaroš 

Ing. Ján Korienek 

Ing. Ingrid Kuľhová 

 

Program zasadnutia komisie: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Obhliadka sídliska JUH so zameraním na identifikáciu drevín určených na výrub v roku 2018. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

V priestore pred OD Južanka na úvod zasadnutia predseda komisie Ing. Mičega privítal členov 

komisie, viceprimátorov, predsedu VMČ Juh, predsedu majetkovej a finančnej komisie, zamestnancov 

mesta a verejnosť. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Uviedol, že bola požiadavka 

poslancov stretnúť sa na mieste výrubu stromov na Juhu priamo v teréne.  

 

Prítomní sa presunuli na Ulicu J. Halašu. 

 

2. OBHLIADKA SÍDLISKA JUH SO ZAMERANÍM NA IDENTIFIKÁCIU DREVÍN 

URČENÝCH NA VÝRUB V ROKU 2018. 

• Predseda Ing. Mičega uviedol, že rokovanie komisie zvolal v súlade s rokovacím poriadkom 

komisií na základe požiadavky členov komisie (Mičega, Medal, Matejka), čo je viac ako 1/3 

členov  komisie.  Požiadavka vyplynula mimo iného z negatívnej reakcie verejnosti na ostatný 

výrub drevín na ulici Jána Halašu. Výrub bol realizovaný v súvislosti s budovaním parkovacích 

miest........ V diskusii vystúpil mimo iných aj viceprimátor Mgr. Forgáč, ktorý uviedol, že výrub 

bol realizovaný na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na výrub, ktoré vydalo 

Mesto Nemšová. Všetky stromy budú nahradené novými až po ukončení výstavby parkovísk. 

Postup Mesta je zákonný...... Ing. Mičega uviedol, že podľa neho sa dňa 26.3.2018 výrub už 

nemal robiť. Primátor mesta ešte dňa 22.3.2018 v súvislosti s pochybením v konaniach na 

stavebnom úrade informoval, že výstavba parkovísk na Juhu sa pozastavuje..... Ing. Mičega 

tlmočil, že občania zle vnímajú, keď sa na ulici objaví informácia o údržbe zelene a následne sa 

vyrúbu takmer všetky stromy na ulici. Pokladá to za zlé informovanie a komunikovanie 

s verejnosťou...... Bc. Filo a Patrik Žák B.S.B.A. a za poslancov MČ Juh uviedli, že s občanmi 

komunikovali rôznymi spôsobmi. ..................... Zúčastnení občania sa zaujímali o spôsob 

Prítomní členovia komisie : 

Ing. Miloš Mičega (predseda) 

Ing. Ladislav Matejka (poslanec) 

Mgr. Richard Medal (poslanec)  

Miloslav Baco (poslanec)  

RNDr. Svorad Harcek, PhD. (odborník) 

Neprítomní členovia komisie : 

Ing. Michal Urbánek (poslanec) 

Ing. Tomáš Bahno (poslanec)  
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posudzovania drevín na výrub, informovania o výstavbe parkovísk, termín výsadby nových 

stromov. V debate boli rozobrané rôzne otázky.   

 

 

3. a 4.RÔZNE A ZÁVER 

Prítomní členovia komisie požiadali viceprimátora Mgr. Forgáča, aby sa vo výrube drevín, ktoré ešte 

neboli vyrúbané nepokračovalo.    

Požiadavky :  

ŽP20/2018: Posúdiť výrub zatiaľ nevyrúbaných 18 stromov. Na ďalšiu komisiu o týždeň zabezpečiť 

lokalizáciu týchto stromov.  

ŽP21/2018: Posúdiť, či sú právoplatné stavebné povolenia na parkoviská kde došlo k výrubu drevín. 

Na ďalšiu komisiu o týždeň predložiť rozhodnutia.  

ŽP22/2018: Dôkazom zlého zaobchádzania s drevinami počas výstavby je stav presadených stromov 

pri Tepličke na Sihoti (medzi Clementisovou a Pádivého ulicou), ktoré boli presadené v novembri 

2017. Po niekoľkých dňoch boli niektoré opäť presadené, potom niektoré spadli a teraz majú pri 

zemných prácach opäť obnažené korene. Kto to kontroluje? Kto je za to zodpovedný?   

 

 

Predseda komisie Ing. Mičega, poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zapísala:  

Ing. Viera Gugová      

 

V Trenčíne dňa 03.04.2018 

 

 

 

Ing. Miloš Mičega 

predseda komisie ŽPDIaÚP 

 

 
 
 
 


