
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného 

plánovania  pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 12.06.2018 o 15:30 v teréne so 

stretnutím pred zimným štadiónom na Považskej ulici v Trenčíne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti: 

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

Ing. Viera Gugová – za ÚSŽP  

 

Hostia: 

Ing. Beáta Bredschneiderová, ÚSaŽP 

Ing. Róbert Hartmann, ÚM 

Bc. Alena Hajtmanová, ÚM 

Ing. Hana Múdra, ÚM 

 

 

Program zasadnutia po schválení: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Zimný štadión Pavla Demitru - obhliadka rekonštrukcie. 

3. Informácia o zmene Prevádzkového poriadku zóny s plateným státím v meste Trenčín. 

4. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín o spôsobe núdzového zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd na územní mesta Trenčín. 

5. Informácia o reklamných stavbách na území mesta. 

6. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení VZN č.8/2014 o dodržiavaní 

čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín. 

7. Prerokovanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trenčín. 

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

nariadenie č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

Na úvod privítal Ing. Mičega, predseda komisie, všetkých prítomných.  

Prítomní členovia komisie : 

Ing. Miloš Mičega (predseda) 

Miloslav Baco (poslanec)  

Ing. Tomáš Bahno (poslanec)  

Ing. Ladislav Matejka (poslanec) 

Mgr. Richard Medal (poslanec)  

RNDr. Svorad Harcek (odborník) 

 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. (odborník) 

Neprítomní členovia komisie : 

Ing. Michal Urbánek (poslanec) 
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Uznesenie č.14/2018: Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje zmenu programu, a to bod 6 zamieňa ako bod 5. 

Hlasovanie:  

Za: 5                                                  Proti: 0                                               Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č.15/2018: Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje program zasadnutia. 

Hlasovanie:  

Za: 5                                                  Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

2. ZIMNÝ ŠTADIÓN PAVLA DEMITRU - OBHLIADKA REKONŠTRUKCIE. 

Prítomní boli oboznámení s rekonštrukčnými prácami na zimnom štadióne.  

 

3. INFORMÁCIA O ZMENE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU ZÓNY S PLATENÝM 

STÁTÍM V MESTE TRENČÍN.  

• Bc. Hajtmanová - Elektronický systémom bolo možné len predĺženie platnosti parkovacej 

karty. Zajtrajším dňom sa spustí možnosť založenia druhej karty, možnosť požiadať o dočasnú 

zmenu EČV, trvalú zmenu EČV a o zrušenie parkovacej karty. Nie je potrebné navštíviť 

klientske centrum. Na Mládežníckej ulici došlo k úprave povrchu bolo možné vyznačiť 

parkovacie miesta a v prílohe prevádzkového poriadku sa tieto plochy vyznačujú. 

• Ing. Matejka  - Úprava na Mládežníckej ulici - keď tam viac áut nemá voľné miesto všetci 

cúvajú... nevyhnete sa tam. 

• Ing. Hartmann - zajtra ide návrh na dopravný inšpektorát. Vynechá sa 1 parkovacie miesto a 

vyvedú sa cyklisti na plochu, ktorá tam zostala...vytvorí sa tam plocha, je na ľuďoch, aby 

rešpektovali, že sa tam nesmie parkovať. 

• Ing. Mičega - zdupľovanie značenia - šoféri jazdia pri zatočení doľava od športovej haly na 

parkovisko Mládežnícka po chodníku. 

• Ing. Múdra - máme tam dohodnuté stretnutie s policajtom. Budú tam stĺpiky, alebo stredová 

čiara. 

 

Uznesenie č.16/2018: Komisia ŽPDIaÚP berie na vedomie Informáciu o pripravovaných zmenách 

Prevádzkového poriadku zóny s plateným státím v meste Trenčín. 

Za: 5                                                         Proti: 0                                          Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

• Ing. Bahno - Rázusova ulica - výrazné diery... Zálievkami upraviť rodiace sa budúce výmole... 

Pri vodárni sú hlbšie výmole... 

• Ing. Hartmann - mali sme to na porade. MHSL dostalo za úlohu... spravia súťaž... 

• Ing. Mičega - opravy chodníkov Novomeského 1-3 - dlažba zemina položená na chodníku 

mesiac... Je rozkopaných 5 m chodníka... Ľudia nevedia... 

• Ing. Hartmann - je tam dôvod prečo to nemôžu urobiť. 

• Ing. Matejka - Gagarinova ulica - smetiari cúvajú do zákazu (od Mka)... zábrany dať preč, 

postarať sa o výkopy... 

• Ing. Bahno - zvážiť zmenu dopravy na moste na Ostrov. Cyklisti chodia po chodníku, chodci 

všade... Začne letná sezóna - plaváreň... Z hľadiska funkcie a bezpečnosti je to úplne mimo... Ako 

chodec vychádzam do cesty (od bufetu smerom k mostu)...  

• Odišiel pán Ing. Bahno 16:40. 

• Ing. Mičega - Chodník medzi Rázusovou a Hodžovou sa bude robiť do asfaltu?  
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• Ing. Hartmann - áno, to sú plynári. 

• Ing. Mičega - Považská ul. - vnútroblok 50 ročné chodníky...  

• Ing. Hartmann - budú sa vymieňať. Tam kde sa robí parkovisko... Sú to dve akcie. Je 

vypracovaná PD revitalizácia vnútrobloku vrátane chodníkov.  

• Ing. Mičega - ostrovček pri Radegaste - je tam nasypaná stavebná suť a na to sa dala hlina. Dajme 

do ostrovčekov plazivé klasické dreviny, menej náročné na vodu. 

• Ing. Mičega - priechody pre chodcov - kde sa bude pokračovať?  

• Ing. Hartmann - hlavné ťahy... dodávateľ má mapu vie čo bude obnovovať. 

• Mgr. Medal - Záhumenská?  

• Ing. Hartmann - najskôr robia hlavnú líniu a potom odbočky...  

 

16:50 odišiel Ing. Matejka komisia nie je uznášaniaschopná. 

 

4. NÁVRH VŠEOBECNEZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA TRENČÍN O SPÔSOBE 

NÚDZOVÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA 

ODPADOVÝCH VÔD NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN.        

• Ing. Bredschneiderová – informovala o zmene oproti materiálu, ktorý bol poslaný členom 

komisie. V článku 2 ods. 1 sa doplnil zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, pojem 

mimoriadna udalosť sa mení na mimoriadne klimatické podmienky, a v článku 4 bod 4 je uvedená 

presná definícia povinnosti užívateľa žumpy zo zákona o vodách.  

• Ing. Mičega - o zneškodňovaní obsahu žúmp treba samostatné VZNko?  

• Ing. Bredschneiderová - zmenil sa aj zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

hovorí, že máme prijať VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou, odvádzaní 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Vo VZN o čistote ustanovenie nebolo ešte 

podložené zákonom o vodách. Teraz sa menil aj zákon o vodách... doklady o vývoze žumpy musí 

užívateľ žumpy uchovávať 2 roky, čo má doklad obsahovať a na výzvu orgánu ochrany vôd 

doklad predložiť... Stanovuje aj kto môže žumpu vyvážať..., preto sa to dalo do tohto VZN a 

z VZN o čistote žumpy vypadnú. 

 

5. INFORMÁCIA O REKLAMNÝCH STAVBÁCH NA ÚZEMÍ MESTA. 

• Ing. Mičega – máme k tomu informáciu? 

• Ing. Bredschneiderová – poslala som vám materiál aj ako vyzeral súhlas... Pýtali ste sa na 

reklamné stavby na pozemkoch mesta. Máme zmluvy so spoločnosťami. Na pozemkoch mesta 

máme aj nejaké nepovolené. Súdnou cestou sa nepodarili vyriešiť... Riešime to konaním 

o odstránení nepovolených stavieb... 

• Ing. Harcek - je to dosť veľký počet nepovolených... 

• Ing. Bredschneiderová - vydali sme aj zamietavé rozhodnutie na reklamnú stavbu, to bolo 

zrušené. Teraz sa snažíme regulovať reklamy v zmene územného plánu.  

• Pokračovala diskusia prítomných o reklamnej stavbe na Legionárskej ulici.  

 

6. RÔZNE 

• Ing. Mičega - k tej zeleni by ma zaujímalo... 

• Ing. Gugová a Ing.arch. Mlynčeková - vysvetlili kompetencie a personálne obsadenie útvarov 

mesta a MHSL v oblasti správy, údržby, koncepcie a ochrany zelene.  

• Ing. Mičega - parou prácne čistíme obrubníky, ale na Kraskovej máme komplet pozdĺž celej 

hrádze urobený bordel. Rastie tam burina, zhotoviteľ tam nasypal makadam. Je to neprebraté, 

ale... Nakopilo sa to...  

• Ing. Mičega - požiadavka - stromy, ktoré sa presádzali... Oni ich presadili tak, že sú 20 cm od 

obrubníka. Autá lámu kolíky, berú aj stromy... Kým sú mladé treba ich presadiť (priemer kmeňa 
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4 cm), ak sú isté stojiská dať ich na medzeru. Vzrastlé stromy sa presádzajú osekaním balu... 

nemôžu prežiť...  

• Ing. Mičega – ako sa kontroluje ustanovenie o tom, že sa nesmie skladovať zemina na zeleni? 

• Mgr. Medal - riešili sme svojho času, že do tried materských škôl dáme koše na separovaný 

odpad, riaditeľky učiteľky boli zaškolené... až na to, že chýba koncovka... v areáloch MŠ nie sú 

veľké nádoby na triedený odpad (plasty, papier). Ak nie sú nádoby používané a odpad vytriedený 

stiahnime ich a dajme do základných škôl. Preveriť, kde existuje problém... na aktíve škôlok sa 

opýtať ako to funguje, ako je zabezpečený finálny odvoz vytriedeného odpadu.  

• Ing. Mičega - detské ihrisko Termion - z mantinelu trčia íčka a skrutky, zajtra... 

• Ing. Mičega - stredové ostrovčeky - zeleň-prehodnotiť koncepčne, vysádzať typy drevín, ktoré 

typický je kruhový objazd na Sihoti, ostrovček je zatrávnený sú tam stĺpiky zábradlia, komplikuje 

to údržbu trávnika.  

 

Zapísala:  

Ing. Viera Gugová 

V Trenčíne dňa 12.06.2018 

 

                                          

  Ing. Miloš Mičega                   

predseda komisie ŽPDIaÚP 

 


