
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného 

plánovania  pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 11.09.2018 o 15:30 v sobášnej 

miestnosti MsÚ na Mierovom námestí 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti: 

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

Ing. Viera Gugová – za ÚSŽP  

Hostia: 

Mgr. Lucia Zaťková, ÚP 

 

Ing. Mičega, predseda komisie na úvod privítal všetkých prítomných, konštatoval prítomnosť 4 členov 

komisie. Komisia je uznášaniaschopná. Tiež uviedol, že člen komisie Ing. Matejka príde neskôr. 

 

Program zasadnutia po schválení: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. 

3. 

Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy 

cestujúcich na území mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom 

a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, a.s. zo dňa 06.07.2017. 

4. 
Návrh VZN č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín. 

5. Informácia o priechode pre chodcov na križovatke cesty I/61 Kubrá. 

6. Informácia o činnosti Mestskej polície v Trenčíne. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Uznesenie č.18/2018: Komisia ŽPDIaÚP dopĺňa ako bod č.6 bod „Informácia o činnosti Mestskej 

polície v Trenčíne.“ 

Hlasovanie:  

Za: 4                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomní členovia komisie : 

Ing. Miloš Mičega (predseda) 

Ing. Ladislav Matejka (poslanec) 

Miloslav Baco (poslanec)  

Mgr. Richard Medal (poslanec)  
 

RNDr. Svorad Harcek (odborník)  

Neprítomní členovia komisie : 

Ing. Tomáš Bahno (poslanec)  

Ing. Michal Urbánek (poslanec) 

 

 



KŽPDIaÚP september / 2018   2. strana 

 
 

 

Uznesenie č.19/2018: Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje program zasadnutia ako celok. 

Hlasovanie:  

Za: 4                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

2. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 8/2018, KTORÝM SA MENÍ 

A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADNIE Č. 10/2016 O DOČASNOM PARKOVANÍ      

• Mgr. Zaťková - K novele opätovne prichádzame na základe požiadaviek občanov, ktoré 

zhromažďujeme a v prípade opodstatnenosti postupne zapracovávame do VZN. 

Rozšírenie definície pojmu rezident aj o štátnych príslušníkov tretích krajín s prechodným 

pobytom a prechodným pobytom modrá karta na území SR (na území mesta Trenčín) a občanov 

Európskej únie a ich rodinných príslušníkov s pobytom na území SR (na území mesta Trenčín), 

s výnimkou sezónnych pracovníkov. K tomuto rozšíreniu definície pojmu pristupujeme z dôvodu, že 

na rozdiel od občanov SR s prechodným pobytom na území mesta Trenčín, cudzinci nemajú možnosť 

získať trvalý pobyt v zmysle ustanovení zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, pokiaľ sa napr. 

z dôvodu zamestnania na území SR nezdržiavajú oprávnene najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti 

o udelenie trvalého, resp. dlhodobého pobytu, a teda v tomto období nemajú možnosť získať trvalý 

pobyt na území SR. Je tu teda rozdiel, kedy občan SR sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či bude mať 

trvalý pobyt v meste Trenčín (a teda môže byť rezidentom) alebo bude mať len pobyt prechodný (a 

teda nemá nárok na vydanie rezidentskej karty), kdežto cudzinci túto možnosť voľby najmenej po 

dobu prvých 5 rokov oprávneného pobytu na území SR nemajú.  

Zmena dĺžky motorových vozidiel pre ktoré je možné vydať parkovaciu kartu z 5,3 m na 5,4 m, 

nakoľko niektoré osobné motorové vozidlá presahujú o niekoľko centimetrov takto určenú dĺžku, 

a teda majiteľ takéhoto motorového vozidla by nemal možnosť požiadať o vydanie parkovacej karty. 

Mesto v poslednej dobe zaregistrovalo viacero žiadostí najmä od držiteľov vozidiel pre 8+1 osôb, 

kde je presah o 9 cm alebo od držiteľov niektorých iných vozidiel, ktorých dĺžka bola napr. 5,32 m. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že tieto vozidlá sú ešte bežne využívané občanmi Trenčína na súkromné 

účely a predĺženie o 10 cm by nemalo spôsobovať vážnejšie problémy, navrhujeme túto zmenu.  

Dopĺňa sa oslobodenie od úhrady parkovného pre vozidlá pohrebných služieb počas výkonu činnosti 

podľa zákona o pohrebníctve. Napriek skutočnosti, že sa jedná o podnikateľskú činnosť, a teda 

prevádzkovateľ pohrebnej služby by mohol náklady spojené s úhradou parkovného premietnuť do 

nákladov hradených pozostalými, s ohľadom na charakter vykonávanej činnosti, považujeme za 

vhodné v tomto prípade oslobodiť vozidlá pohrebných služieb od úhrady parkovného (obdobne ako 

napríklad sú oslobodené aj vozidlá havarijných a pohotovostných služieb pri služobnom výkone, čo 

sú tiež podnikateľské  činnosti).  

Nakoľko došlo k zrušeniu zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke 

na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a to prijatím zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, bolo nutné aktualizovať odkaz na tento zákon v súvislosti 

s rozdelením vozidiel do kategórií L, M, N.  

Poslednou zmenou je v súlade so znením zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) je možné niektoré údaje vyžadované pri 

vybavovaní parkovacej karty získať, resp. overiť v informačných systémoch verejnej správy, resp. 

dostupných registroch – napr. obchodný register, živnostenský register, .... , navrhujeme preto z VZN 

vypustiť povinnosť predkladať – list vlastníctva a výpis zo živnostenského, obchodného alebo 

obdobného registra k žiadosti o vydanie parkovacej karty. Obsluha si tieto skontrolujú priamo pri 

vybavení žiadosti.  

Na konci pripomienkového procesu bola doručená pripomienka časť textu sa presúva z konca odseku 

do stredu. Jedná sa o formálnu úpravu. (Členom komisie bol rozdaný pozmeňovací návrh).                  

Do miestnosti vošiel Ing. Matejka. 
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• Ing. Mičega – vozidlá 8+1 nie sú práve štandardné. To sú vozidlá, ktoré stoja na Palackého 

a ohrozujú cyklistov, niekedy až prejazdnosť... 

• Mgr. Zaťková - ide na príklad o viacčlenné rodiny (5 detí)...  

• Ing. Mičega - rozprávame sa o koľkých vozidlách? Bez analýzy sa mi to nezdá. Viem si predstaviť 

viac členov rodiny, dajme to ad hoc. 

• Mgr. Zaťková – žiadostí bolo možno do päť. Kvôli rodine takéto vozidlá potrebujú. 

• Ing. Matejka - ak tých žiadosti bolo do päť dá sa k tomu pristupovať individuálne. Mám viacero 

známych, ktorí majú dodávku na súkromné jazdy kvôli rodine, ak potrebujú odviezť člena rodiny na 

vozíčku...  K oslobodeniu od platenia: Potom môžu prísť ďalší podnikatelia, ktorí potrebujú 

zaparkovať k výkonu činnosti (lezci, rozvoz jedla - obedov pre seniorov,...).  

 

Uznesenie č.20/2018: Komisia ŽPDIaÚP odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 

so zmenami. K zmene dĺžky motorových vozidiel, pre ktoré je možné vydať parkovaciu kartu pripraviť 

analýzu alebo predpokladaný počet vozidiel, ktorých sa to môže dotýkať do dňa konania zasadnutia MsZ 

26.9.2018. Doplnenie oslobodenia od úhrady parkovaného pre vozidlá pohrebných služieb počas výkonu 

činnosti podľa zákona o pohrebníctve vypustiť. 

Hlasovanie:  

Za: 4                                                 Proti: 0                                         Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

• Ing. Mičega - navrhujem zmenu týkajúcu sa parkovania na Gagarinovej ulici pri MŠ a VII. ZŠ (prvá 

trieda ZŠ je v priestoroch škôlky).  

Požiadavka: Parkovanie v okolí VII. ZŠ - upraviť dopravné značenie, aby rešpektovalo koniec 

vyučovacej doby 11:30 (12:30, 13:30), prehodnotiť skutkový stav aj pri ostatných školách. 

 

3.  NÁVRH NA SCHVÁLENIE UZATVORENIA DODATKU Č.2 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI 

PRI ZABEZPEČENÍ PREPRAVY CESTUJÚCICH NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN MEDZI 

MESTOM TRENČÍN, TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM  A SLOVENSKOU 

AUTOBUSOVOU DOPRAVOU TRENČÍN, A.S. ZO DŇA 06.07.2017. 

• Ing. Mičega – jedná sa o to, že Mesto Trenčín by malo doplácať „ušlý“ zisk TSK. Cestovné je v 

MHD vyššie ako v prímestskej doprave. Dodatkom sa zmluva predĺži a vyrovná sa to. 

Uznesenie č.21/2018: Komisia ŽPDIaÚP odporúča MsZ schváliť uzatvorenie dodatku č.2 k zmluve 

o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, 

Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, a.s. zo dňa 

06.07.2017. 

Hlasovanie:  

Za: 5                                                 Proti: 0                                         Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4. NÁVRH VZN Č. .../2018, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č.12/2013 O PODMIENKACH 

ZRIAĎOVANIA A PREVÁDZKOVANIA TERÁS NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN.  

• Ing. Gugová - prečítala navrhovanú zmenu VZN: V článku 6 sa vypúšťa nasledujúci text: „V prípade 

záujmu o zriadenie terasy aj pred inou susediacou nehnuteľnosťou/nehnuteľnosťami, musí žiadateľ 

predložiť aj písomné vyjadrenie (platné na jedno povoľovacie obdobie) vlastníka nehnuteľnosti alebo 

toho, kto má iné užívacie právo k nehnuteľnosti, pred ktorou má byť terasa umiestnená. Predmetné 

vyjadrenie bude posudzované individuálne v procese povoľovania terasy.“ a nahrádza sa týmto 

textom: „V prípade záujmu o zriadenie terasy aj pred inou susediacou 

nehnuteľnosťou/nehnuteľnosťami, musí žiadateľ predložiť aj písomné vyjadrenie vlastníka 
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nehnuteľnosti alebo toho, kto má iné užívacie právo k nehnuteľnosti, pred ktorou má byť terasa 

umiestnená. Predmetné vyjadrenie bude posudzované individuálne v procese povoľovania terasy a aj 

prípadné nesúhlasné vyjadrenie nie je prekážkou povolenia terasy.“  

• Mgr. Medal - doplnil - mesto nemusí prihliadať na vyjadrenie majiteľa budov. 

• p. Baco - terasy sa stali súčasťou námestia, vytvárajú kolorit. Aj terasy majú skvalitňovať služby. Je 

veľa prípadov, kedy terasa má presah. Súhlas vedľajších prevádzok sa vydával na rok. Ak do terasy 

prevádzkovateľ investoval peniaze, nasledujúci rok nemusel dostať súhlas od susednej 

nehnuteľnosti. Preto zmena, kvôli skvalitneniu služieb a zjednodušeniu procesu...  

• Mgr. Medal - teraz máme na stole... sused sa môže vyjadriť, ale mesto rozhodne. O inom sa teraz 

nerozhoduje. Uvažuje sa s novelou povoľovať terasu na viac rokov. Ja to čítam ako zabetónovanie 

sa na tom mieste kde momentálne terasa je... Po veľkej novele získa prevádzka povolenie na terasu 

pred susednou nehnuteľnosťou a vlastník susednej nehnuteľnosti nebude mať priestor do toho 

hovoriť. Ak v susednej nehnuteľnosti vznikne nová prevádzka...  

• p. Baco - jedná sa o verejný priestor. Vlastník pozemku by mal mať rozhodujúce slovo. 

Zodpovednosť je na meste, terasa má byť umiestnená v súlade s vizualizáciou, s dopravnou 

situáciou, nech je tam... 

• Mgr. Medal - vlastník stratí právo rozhodovať o tom čo bude pred jeho prevádzkou, domom. Keď 

mám vchod do domu tu, nebudem prevádzkovať terasu na konci námestia. Treba sa pýtať aj 

majiteľov budov. 

• Ing. Mičega - je to špecifická téma... Či sú s tým stotožnení tí ktorých sa to týka... na jednej strane 

mesto, v súčinnosti s cestným správnym orgánom, architektom na druhej strane treba rešpektovať 

správcu nehnuteľnosti. Prevádzkovateľ odíde, povedal že mu to nevadí... znižujem nájomnú 

hodnotu... Niektoré prevádzky by mohli stroskotať na tom ak by sa im susedia roztiahli...  

        Diskusia pokračovala. 

 

Uznesenie č.22/2018: Komisia ŽPDIaÚP odporúča MsZ schváliť VZN č. .../2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č.12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 

v zmysle predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  

Za: 1 (Baco)                                 Proti: 2  (Medal, Harcek)                     Zdržal sa: 1 (Mičega) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

5. INFORMÁCIA O PRIECHODE PRE CHODCOV NA KRIŽOVATKE CESTY I/61 KUBRÁ. 

• Ing. Mičega - dostali sme informáciu, že začiatok prác je plánovaný na 20.9.2018. 

 

6. INFORMÁCIA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE V TRENČÍNE. 

• Ing. Matejka - poprosil by som o vysvetlenie. V správe o činnosti mestskej polície za rok 2017 boli 

popísané sťažnosti. Incident z Dňa Sihote minulý rok v správe nebol, poprosím o vysvetlenie čo sa 

tam stalo a ako to bolo riešené. Zasahovala tam mestská polícia.  

• Ing. Mičega - bolo tam uvádzané o sťažnostiach na mestských policajtoch. Minulý rok na Dňoch 

Sihote bol konflikt s bezdomovcom. Bol odtiaľ vykázaný bez toho, aby bol poškodený na majetku 

a na zdraví. Občan nič nenamietal, ale bolo konštatované na MsP, že na nášho policajta bolo podané 

trestné oznámenie. Vo výročnej správe bolo písané o 2 sťažnostiach, ale trestné oznámenie je 

zásadnejšia vec, nebola tam informácia o incidente. Mestskí policajti (hliadka) si plnili povinnosti, 

policajt ukážkovo zvládol situáciu na Dňoch Sihote. Bezdomovec sa potácal pod pódiom, kde boli 

naťahané káble. deti tam tancovali, opitý bezdomovec sa potácal, obťažoval (na videách to je vidno). 

Ak by na deti zhodil repráky... Nevedel som, že to malo ďalšiu dohru.  

 



KŽPDIaÚP september / 2018   5. strana 

 
 

Uznesenie č.23/2018: Komisia ŽPDIaÚP požaduje od náčelníka MsP informáciu týkajúcu sa incidentu 

počas konania akcie Dni Sihote a následného postupu voči mestskému policajtovi, ktorý vykonal zásah 

s prihliadnutím na výročnú právu za rok 2017 a to na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

Hlasovanie:  

Za: 5                                 Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7. RÔZNE 

• Ing. Mičega - Kraskova ul. parkovisko - 12.5. sa tam ukončili práce, od vtedy sa tam nerobí. Vzniká 

bezpečnostný problém. Presadené stromy odchádzajú už nie 3 ani 7. Vyvodiť zodpovednosť, stromy, 

ktoré sa nepresádzali sú zelené. Vykonať fyzicky kontrolu pri presádzaní. Sekerou osekávali korene 

pri presádzaní. 

• Ing. Mičega - pri hrádzi nebol pokosený 30 m pás (vysoká burina).  

• Ing. Matejka - na e-mail všetkým poslancom poslať ako súčasť materiálu na MsZ rozpočet 

s položkami koľko spoločnosť FUTURUM investovala do budovy športového gymnázia na 

Kožušníckej ulici (ako technicky zhodnotila, nie znalecký posudok, z faktúr položky). 

• RNDr. Harcek - skontrolovať od Billy po Opatovú stav stromov a zjednať nápravu (niektoré stromy 

sú suché). 

• p.Baco - nastaviť podmienku predajcom jedla na jarmokoch, aby vyčistili po sebe mastné fľaky pod 

stánkami, resp. dopredu položili niečo na dlažbu. 

• Ing. Mičega - Študentská ul., Golianova - pred asfaltovaním chodníka skontrolovať pripravené 

obrubníky. Hýbu sa. 

• Ing. Mičega - Pred Poľom pri Bille- požiadal som riaditeľa MHSL o údržbu pozemku termín 

dodržali - ďakujem. 

• Ing.arch. Mlynčeková - zmeny a doplnky ÚP č.3 - máme čistopis,  požiadali sme o §25. Zmeny 

a doplnky č.4 ÚP nechávame na neskôr, musíme rokovať o doprave. Rokovania sa uskutočnili... 

• Ing. Mičega - materiál pôjde bez prerokovania na komisii? Doteraz sa razilo heslo, že VZN po 

schválení §25 je ako keby nemenné. Zmenila ho Považská Bystrica, zmenilo ho TSK. Osobne si 

myslím, že má prejsť komisiou a zastupiteľstvom, nie ako nemenné. 

• Mgr. Medal - mal by mať právo poslanec odmietnuť hlasovať o jednom z 90tich návrhov, ktorý nič 

nezmení na celkovom charaktere materiálu.  

• Ing. Mičega - Žilinská ul. - dala sa tam plná čiara, ale treba prijať dvojité bezpečnostné opatrenia 

(optické brzdy, merač, zdupľovanú dvojitú čiaru, alebo zvážiť priechod pre chodcov v úseku medzi 

Radegastom a prvým BD).   

 

Zapísala:  

Ing. Viera Gugová 

V Trenčíne dňa 11.09.2018 

 

                                          

 Ing. Miloš Mičega                   

predseda komisie ŽPDIaÚP 

 


