
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného 

plánovania  pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 07.05.2018 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: 

Ján Korienek, ÚI 

 

Na úvod privítal Ing. Mičega, predseda komisie všetkých prítomných, pre záznam uvádza dátum a čas 

konania dnešnej komisie. Konštatuje prítomnosť členov komisie – Harcek, Matejka, Baco, Mičega, 

privítal garantky komisie, a pána Korieneka, povereného vedením útvaru investícii. Prítomní sú 4 

členovia, ospravedlnili sa ostatní kolegovia. Komisia je uznášaniaschopná.  

 

Program zasadnutia po schválení: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2017. 

3. Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia na rok 2018. 

4. Informácia o výstavbe futbalového štadióna (termíny, zhotoviteľ a pod.). 

5. Informácia o aktuálnom stave prípravy/výstavby polopodzemných kontajnerov v meste. 

6. Informácia o súčasnom stave prípravy Zmien a doplnkov UPD mesta Trenčín. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

 

Otvára k tomu diskusiu, ak nemá nikto nič, dáva hlasovať o programe tak, ako ho prečítal.  

Uznesenie č.9/18: Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje program zasadnutia. 

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)  
 

RNDr. Svorad Harcek (odborník) 

 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. (odborník) 

Neprítomní členovia komisie : 

Ing. Tomáš Bahno (poslanec)  

Mgr. Richard Medal (poslanec)  

Ing. Michal Urbánek (poslanec) 
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2. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TRENČÍN ZA ROK 2017 

• Ing. Mičega – pýta sa, kto predloží tento materiál... 

• Ing. Gugová – bola požiadaná z útvaru ekonomického, ak budú nejaké otázky, aby ich zapísala, 

materiál je rozsiahly..... 

• Ing. Mičega – má niekto niečo k tomuto bodu, nevie ani nikto povedať rozdelenie prebytku? 

• RNDr. Harcek – pýta sa na dotáciu zo ŠFRB na tie byty......? Je to použiteľné ďalej, aký je osud 

týchto peňazí?  

• Ing. Mičega – pýta sa na investície, koľko bolo prenášaných?  

• p. Korienek – nevie povedať rovno z hlavy, ale nie je problém to dohľadať a informovať...môže 

to poslať. 

• Ing. Mičega – je teraz na MsZ plánovaný aj Záverečný účet? Zrejme áno, keď je 30-teho..... 

nestihol si pozrieť celý ten materiál.... 

• RNDr. Harcek – zaujímalo by ho použitie dotácie, či sa táto suma presúva ďalej... 

• Ing. Mičega – k februáru 2018 sa tie byty kupovali, takže peniaze sa použili... zaujímala by ho ešte 

jedna vec, naša webová stránka, či sa zúčtovala už......je tu ale veľký počet všetkého, treba si to 

prejsť v kľude, pokiaľ ide o investície.....dohodnime sa, že prípadné požiadavky si každý 

odkomunikuje sám... budeme prijímať k tomuto uznesenie?  

 

Uznesenie č.10/18: Prítomní členovia komisie ŽPDIaÚP berú na vedomie predložený Záverečný účet 

Mesta za rok 2017. 

Hlasovanie: 

Za: 2 (Harcek, Baco)                                    Zdržal sa: 2 (Matejka, Mičega)                               Proti: 0 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

3. DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ROK 2018 

• Ing. Gugová – tabuľka vyhodnotenia za všetkých je priložená, žiadostí bolo 5, presné rozdelenie 

je v priloženej tabuľke..... spolu je to 3200,- €, a sú prerozdelené všetky prostriedky..... 

P.č. Projekt schválené  

1 
Rodič.združ.pri MŠ Soblahovská 22,Trenčín-Stromčeky sadíme,prírodu 

chránime - nákup stromčekov,osiva na zatrávnenie 
469,- 

2 Zaži Trenčín,o.z.- Čistá Brezina - prenájom 2 ks mobil. toaliet - Brezina 608,- 

3 OZ Vieme to lepšie - Psia dráha - vybudovanie psej dráhy pod Juhom 713,- 

4 Zaži Trenčín, o.z. - Náučná Brezina - vybudovanie náuč.chodníka z 5 inf.tabúľ 736,- 

5 

Slovenský skauting, 93.prístav Tortuga Trenčín - Ekologické vzdelávanie - 

prednášky,diskusie na ekologické témy,čistenie mesta,workshop tvorba "Eco 

sáčkov" 

674,- 

 spolu 3 200,-  

 

Ing. Mičega – otvára diskusiu.... aký je návrh na uznesenie... 

Uznesenie č.11/18: Prítomní členovia komisie ŽPDIaÚP podľa VZN č.7/2012 odporúčajú pridelenie 

dotácii tak, ako sú uvedené v tabuľke. 

Za: 4                                                         Zdržal sa: 0                                          proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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4. INFORMÁCIA O VÝSTAVBE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA (TERMÍNY, ZHOTOVITEĽ A 

POD.).       

• Ing. Mičega – máme k tomu ďalšie informácie? 

• Ing. Gugová – len to, čo bolo poslané mailom..... 

• Ing. Mičega – otvára diskusiu k tomuto bodu.... ak nemá nikto nič, sám za seba vyslovuje hlboké 

sklamanie, keď sa riešila zmluva, tak bol dobrý každý poslanec, keď sa chceme na niečo spýtať, 

lebo kolaudácia mala byť k 30.6., tak dostaneme jednu A4... každý nech si to vyhodnotí ako 

chce....... 

Skúsi navrhnúť jedno uznesenie:  

Uznesenie č.12/18: Prítomní členovia komisie ŽPDIaÚP berú na vedomie správu „Informácia o výstavbe 

futbalového štadióna“ zo dňa 3. 5. 2018. 

Za: 0                                             Zdržal sa: 2                                   Proti: 2 (Mičega, Matejka) 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

Skúsi teda navrhnúť ešte jedno uznesenie:  

Uznesenie č.13/18: Prítomní členovia komisie ŽPDIaÚP pokladajú predložený materiál za nedostatočný 

z hľadiska relevantnej informovanosti členov komisie a následne obyvateľov mesta a žiadajú pripraviť 

podrobnejšiu analýzu súčasného stavu. Predložiť najneskôr na zasadnutie 12.06.2018.  

Za: 3  (Mičega, Matjeka, Baco)                                  Zdržal sa: 1                                  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

• Ing. Mičega – myslí si, že je to úplne slušné, takéto uznesenie.... už aj s ohľadom na to, že mesto 

je spolustavebníkom, lebo mesto je akcionárom, a minimálne títo , ktorí tu sedíme, de jure 

zastupujeme stavebníka...... doplniť ešte termín, že do najbližšej komisie.....  

 

5. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE PRÍPRAVY/VÝSTAVBY POLOPODZEMNÝCH 

KONTAJNEROV V MESTE. 

• Ing. Mičega – poprosí o informácie... 

• p. Korienek – VMČ Západ, je tam 5 stojísk, beží tam konanie ku dvom stojiskám, na ul. Dukl. 

Hrdinov, potom bude verejné obstarávanie, aby nastal súbeh kvôli realizácii. Na Juhu bude PD 

dodaná do 3 týždňov, sú tam 3 stojiská....  ešte k VMČ Západ je cena zákazky vyššia, pôjde 

informácia aj do zastupiteľstva. Pokiaľ ide o Sever, je tam ďalších 8 stojísk, kde sa rieši PD.   

• Ing. Mičega – kolega chcel doplniť... 

• Ing. Matejka – dokedy teda bude PD, cca do 2 týždňov? 

• p. Korienek – cca do mesiaca, riešia sa tam aj siete.... 

• Ing. Matejka – prišla požiadavka z Vodárenskej, lebo ho kontaktuje neustále pán z tejto ulice, 

majú to tam pod oknami...je tam neporiadok na našom chodníku, lebo vďaka parkovacím miestam 

majú kontajnery pod oknom...... 

• Ing. Gugová – vždy to bude mať niekto pod oknom.... 

• Ing. Matejka – neexistuje nejaký systém, že tu bude jedno stojisko, tu 5 stojísk... ľudia sú 

zúfalí.....roky rokúce tam nič nebolo, a teraz tam pribudli kontajneri, je tam 6 kontajnerov a gauč, 

podľa aktuálnej fotky.... ale tí ľudia čakajú, že ich bude niekto kontaktovať..... 

• Ing. Gugová – nemajú ich pod oknami... boli vo dvore pod oknami bytového domu na Rázusovej, 

je to stále to isté, vždy to bude mať niekto pod oknami, a písala tomu pánovi mailom.... pôjde sa 

tam pozrieť, ak je tam nejaká zmena.... nevie to vyriešiť inak, kontajnery boli vnútri, a tým, že sa 

spravilo parkovanie, a neprejde tam auto, tak sa kontajnery museli presunúť......  

• Ing. Matejka – čiže ostáva stav aký je, oni očakávajú odpoveď......  

• Ing. Gugová – problém je možno na tej Rázusovej...  

• Ing. Matejka – ľudia čakajú, že sa im niekto ozve z mesta.....možno dnes je to tak, zajtra to bude 

inak, dohodnú sa chlapi z bytovky, a odtiahnu kontajnery inde... celý život to takto fungovalo, a my 
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im to teraz zmeníme, kvôli 2 parkovacím miestam..... na Vodárenskej majú kontajnery inde, oni sú 

vychovaní, že toto sú naše kontajnery, a starajú sa o ne.....čakali ľudia nejakú normálnu záväznú 

odpoveď....... 

• Ing. Mičega – nebolo by dobré sa zamyslieť, nemáme také kontajnery, ktoré by avizovali, že sú 

plné, niekedy sa stane, že sa kontajner naplní skôr, než ho treba odviezť.... dnes je viac stojísk, 

a teda autá nemusia chodiť len kvôli jednému stojisku, čiže keď sa zistí, že napríklad 4 dni pred 

vývozom sa zavolá, a odvezie sa nádoba skôr..... Ide mu o jednu vec, že keď bol kontajner jeden, 

tak chápe, že hnať auto nie je ekonomické..... ale dnes keď je stojísk veľa...... do tých 

polopodzemných kontajnerov môžu celkom kľudne hádzať odpad aj obyvatelia rodinných 

domov.... musíme hľadať systém, lebo odpad vznikol, a aby sa nám nezhromaždil pri 

kontajnerov..... môže ukázať fotky, pri polopodzemných kontajneroch, že ľudia chcú hodiť odpad, 

a nemôžu, je to plné.... tak treba riešiť to tak, že sa vezme telefón a zavolá sa MP, aby prišli 

kontajner vyviezť..... ľudia musia vedieť, čo sa hádže vedľa, si ľudia zaplatia navyše.... ľudia si 

musia všímať a hlásiť..... takto keď budeme ľuďom dávať, že takto stojí špeciálny odvoz.... vidí to 

ale na kolegyňu Čachovú........ ale je rád, že sa polopodzemné kontajnery sa riešia..... 

• p. Baco – skúsi zabezpečiť na budúcu komisiu firmu, ktorá rieši snímače aj do obyčajných 

kontajnerov......  

• Ing. Mičega – nejakým systémom by sa dalo dopracovať, aby sa neznečisťovalo okolie, o nič iné 

mu nejde... je to škoda, ak pri polopodzemných kontajneroch bude okolie zapratané odpadom.... 

• Ing. Gugová – princípom je ale netvoriť odpad.... 

• Ing. Mičega – chcel túto informáciu o polopodzemných kontajneroch.... 

• Ing. Matejka – takže do konca leta by to mohlo byť realizované?  

• p. Korienek – dá informáciu, aj pri optimálnom nastavení sa vždy vyskytnú problémy, ktoré 

realizáciu oddialia..... 

• Ing. Matejka – ešte raz chce upozorniť, aby sa urobili nejaké stojiská na kontajnery... 

• Ing. Mičega – chce požiadať a je ochotný aj prísť, aby sa ešte raz zvážili stojiská, predsa len, 

poprosí, ul.  Hurbanova – Jiráskova – problematické stojisko, je tam problém s chodníkom, stojí 

tam voda, je tam parkovací automat, čistá katastrofa, aj s tými ľuďmi z penziónu... toto stojisko 

tam treba riešiť, kým sa niečo nestane.... keď sa už aj ľudia vyberú, kým obídu ten smetiak...a druhá 

vec – nakoľko je to stále plné, teda tie stojiská pri tom penzióne, spárovať to s daňou...... ak platí 

fakt daň za ubytovaných, prečo by nemohol mať kontajner navyše..... teda riešiť túto križovatku so 

stojiskami, a pozrieť sa na daň, akú platí tento penzión.... určite tí cudzinci ten odpad nestláčajú..... 

to je všetko k odpadu, ak nikto nič nemá..... 

 

6. INFORMÁCIA O SÚČASNOM STAVE PRÍPRAVY ZMIEN A DOPLNKOV UPD MESTA 

TRENČÍN 

• Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – momentálne máme spustený proces ZaD č. 3, teda oznámenie 

o strategickom dokumente, bolo do podávané 27.4.,  je to proces riešený Okresným úradom – 

Odbor starostlivosti o ŽP. Výsledkom tohto procesu by malo byť rozhodnutie o tom, že zmeny 

a doplnky sa nebudú posudzovať. Pokiaľ ide o prerokovanie Zmien a doplnkov č. 3  v zmysle 

stavebného zákona, predpokladáme ho niekedy koncom mája, v júni, uvidíme ako termíny 

nastavíme, rovnako aj prerokovanie a prezentáciu pre poslancov, na samostatnú komisiu, máme 

doručené už aj Zmeny a doplnky č. 4, postup je rovnaký..... Zákon neukladá nutnosť verejného 

prerokovania pri zmenách a doplnkoch, ale samozrejme, že toto budeme riešiť, ako pre dotknuté 

orgány, tak aj pre verejnosť......ešte raz zopakuje, že beží proces strategického dokumentu, 

prerokovanie podľa stavebného zákona bude v máji – júni, rovnaký postup bude pri Zmenách 

a doplnkoch č. 4 - CMZ. 

• Ing. Mičega – chce sa spýtať, či je tam zahrnutá požiadavka aj nebohého pána Hajas... ak nie, žiada 

do zápisu... tento človek sa toho už nedožil, nežiada nič iné, len vrátiť to späť na výstavbu ... posielal 

to pánovi Beďatšovi.... to bolo to, čo sa vtedy zbalil a odišiel, že nie je schopný ako predseda 

komisie vrátiť to späť na výstavbu.... 
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• Ing. arch. Mlynčeková, PhD. - preverí to, naspamäť to nevie... takých pozemkov je ale veľa, 

mnohé z nich neprešli cez pozemkárov.... 

• Ing. Mičega – nemusíme ísť do detailov, nepotrebuje to vysvetľovať.... 

• p. Baco – kedy sa ten balík vráti späť, teda to prerokovanie.... 

• Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – ešte raz hovorí, že prerokovanie podľa stavebného zákona bude 

v máji – júni......k ÚPN viac momentálne nie je čo povedať.... určite to bude predmetom 

samostatných rokovaní, aj komisie, aj pre poslancov...... 

• p. Baco – ešte sa chce vrátiť k tým kontajnerom.... majú to napríklad v Zamarovciach..... ukáže to 

aj obsadenosť kontajnerov, nasmeruje k najbližšiemu voľnému kontajneru.....  

• Ing. Mičega – ak nemá nikto nič......  

 

7. RÔZNE 

• Ing. Mičega – má niekto niečo? 

• p. Baco – má, ten nešťastný ostrovček pri Milexe.... nevie, kde sa stala chyba, či keď to plynári 

rozkopali.... chce, aby sa to dalo do pôvodného stavu, bolo to pekne spravené, pokiaľ tam neprišli 

plynári...... 

• Ing. Matejka – je to jednoduchá vec, malo to byť niečo ukážkové, a rastie tam burina......treba to 

riešiť v rámci reklamácie.....  

• p. Baco – potom aj na Opatovskej, je tam obrovská jama......odfotí to a pošle...... 

• p. Korienek – vie, o čo ide, ale tam je problém aj s lôžkom, súvisí to aj s kanalizáciou... 

• Ing. Matejka – Hurbanova ul. – výbeh k elektrárňam, ľudia chcú aby bolo jednoznačne určené, 

pokiaľ je to ich pozemok....aby sa jednoznačne určilo, pokiaľ je to mestské, Povodia Váhu 

a ich.....druhá vec – povrch hrádze na úrovni hromadných garáží, tam kde sa robia tie nové 

parkovacie miesta..... nech stavbári vyčistia, je tam taká ryha, betónová, teraz je tam hlina a štrk, 

nech sa to tam zaasfaltuje..... my čo tam bývame, to vieme...... teraz je tam stavba...... 

• p. Korienek – preverí to......teraz tam beží aj zmena stavby pred dokončením, ten výjazd na 

hrádzu..... 

• Ing. Matejka – táto stavba nám zničila ďalší úsek komunikácie, treba na to dbať pri preberaní... je 

fajn, že to robíme, ale treba na toto pozrieť... 

• Ing. Mičega – odbočka zo Žilinskej za priestor medzi Radegastom a tou bytovkou .... jednoducho 

odbočka za Radegast, bolo to rozbité, dnes je to komunikácia typu tankového cvičiska, toto by 

poprosil s urgenciou spraviť.... nepreháňa to, nenapadá, kde by to našiel inde... je mu jedno, aká je 

to komunikácia, je rozbitý komplet chodník.  

• Ing. Mičega - vlak, čo trúbi, keď vchádza do Trenčína, dlhodobo sa na to ľudia sťažujú..... mesto 

žiadalo toto riešiť, a odpoveď bola taká, že keď tam bol priechod pri Bille, že vlak tam trúbil, aby 

upozornil ľudí... dnes je odpoveď taká, že sa trúbi kvôli neprehľadnosti úseku, v prípade, keby sa 

tam pohybovali pracovníci, snažil sa to rešpektovať, ale tie vlaky trúbia v podstate stále......nevie, 

podľa čoho trúbia..... poprosil by, keby mesto spísalo oficiálnu žiadosť, či už to bude sťažnosť alebo 

žiadosť, ale nech začnú hľadať riešenie, je ochotný sa na tom spolupodieľať... potom bude musieť 

nastúpiť petícia.... dnes tie vlaky majú aj iné trúby, všetko je elektronika.... takže chce poprosiť, 

aby to mesto riešilo...... 

• Ing. Mičega – má toho ešte viac, ale drobnosti už dávať nebude..... 

• Ing. Matejka – ešte sa pýta na protihlukovú stenu, nevie, či to bolo na výbore alebo tu na 

komisii..... 

 

Zapísala:  

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. 

V Trenčíne dňa 23.5.2018 

                                       Ing. Miloš Mičega 

                             predseda komisie KŽPDIaÚP                                                        


