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ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho rokovania Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného 

plánovania pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 7. 1. 2019 v sobášnej miestnosti MsÚ v Trenčíne 

Prítomní:  

Martin Barčák (predseda komisie) 
Mgr. Miloslav Baco (poslanec) 
RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec) 
Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec) - ospravedlnený 
Mgr. Richard Medal (poslanec) 
Ing. Veronika Hlucháňová (odborník komisie) 
Ing. František Matečný (odborník komisie) 
 

Garanti komisie:  

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., Útvar územného plánovania 

Ing. Viera Gugová, Útvar životného prostredia a dopravy, ospravedlnená 

 

Na úvod zasadnutia komisie privítal predseda Martin Barčák všetkých prítomných 

poslancov aj odborníkov, rovnako aj garantov komisie. Nakoľko dnešné zasadnutie komisie je 

úvodným zasadnutím po jesenných komunálnych voľbách, bude toto zasadnutie voľnou 

diskusiou o prioritách a predstavách jednotlivých členov na nasledujúce volebné obdobie, 

diskusiou o témach, ktorými by sa komisia mala zaoberať. Predseda komisie vyslovil 

presvedčenie o práci a uzneseniach komisie takých, ktoré budú prijímané mestským 

zastupiteľstvom ako takým. Taktiež predstavil zástupcu verejnosti, prítomného na dnešnom 

zasadnutí, a to pána Slezáka. Podľa názoru predsedu komisie by mali  byť aj v tomto volebnom 

období zasadnutia komisie verejné, s čím súhlasili aj ostatní členovia komisie.  

 

Program dnešného zasadnutia komisie je nasledovný:  

1. Otvorenie a schválenie programu.  

2. Oboznámenie s rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  

3. Rôzne.  

4. Záver.  

 

Uznesenie č.1/2019 

Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje program zasadnutia. 

Za: 6                                                         Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Po úvode zasadnutia komisie  predseda vyzval prítomných členov, aby sformulovali svoje 

predstavy a priority jej činnosti na toto volebné obdobie tak, ako povedal na začiatku 

zasadnutia:  

Mgr. Medal – považuje za štandard, aby bola komisia verejná a otvorená, podľa neho 

treba musíme byť ešte viac otvorení smerom k verejnosti. Časovo začiatok komisie posunúť 

na neskoršiu hodinu, nakoľko poslanci majú svoje zamestnania, je taktiež aj za zasadnutia 

komisie v teréne, ako výjazdové.  

p. Barčák – ako predseda komisie nie je zástancom dlhých zasadnutí, považuje to za 

neúčelné, preto dal takýto čas. Nepredpokladá, že zasadnutia budú trvať tak dlho, má 

skúsenosť, že požiadavky verejnosti sa opakujú. Ak zo strany verejnosti bude niekto niečo 

chcieť, dá sa to aj inak, napríklad formovať svoje požiadavky a postrehy písomne, vtedy je aj 

zodpovednosť väčšia, a lepšie sa formujú aj záznamy z komisií, určite aj z VMČ. Požiadal 

pána primátora, aby zrušil formáty zasadnutia MsZ, ktoré boli, považuje za neúčelnú účasť 
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všetkých vedúcich zamestnancov úradu, aby tam sedeli dlhé hodiny, a podobne to chce aj na 

komisii.  

RNDr. Harcek, PhD. – podľa neho je 14.30 veľmi skorá hodina, kvôli zamestnaniam, 

a je za neskorší začiatok komisií, napríklad o 16.00 

p. Barčák – je za to, aby sa verejnosť prihlásila na rokovania komisie písomne, je to 

lepšie aj kvôli vážnosti. Ďalej si predstavuje, aby sa všetci poslanci previezli po celom meste, 

a urobili si tak obraz, je za to, aby najbližšie zasadnutie komisie bolo výjazdové práve s týmto 

cieľom. Trenčín sa vyvíja dynamicky, a výjazd do terénu je vec, ktorú urobíme teraz na 

začiatku, a bude to určite dobre.  

RNDr. Harcek, PhD. – súhlasí s týmto návrhom, mali by sme ale dopredu vedieť, čo 

konkrétne by nás zaujímalo, investície, doprava, t.j. obsah vedieť dopredu a podľa toho sa 

pripraviť 

p. Barčák – výjazd do terénu je podľa neho záležitosť neskorej jari, a budeme sa o to  baviť. 

Pokúsi sa ako predseda teda sformulovať svoje priority nasledovne:  

✓ Zeleň, životné prostredie – nie je spokojný s vývojom, zelene podľa neho ubúda, chce 

sa venovať všetkému k zeleni ako takej. Chce vedieť, čo a ako sa pripravuje, parky 

plochy zelene, problematika výrubov a pod.  

✓ Doprava – komplexne na území celého mesta, železnica, starý cestný most, obchvaty. 

Pre neho je priorita juhovýchodný obchvat, je to široká problematika. Pamätá si proces 

prípravy nového cestného mosta, riešila sa príprava 9 rokov. Chce pripraviť 

juhovýchodný obchvat, aspoň začať s prípravou. Ďalej sa chce venovať parkovacej 

politike, sú v tejto oblasti veci, ktoré sú nepripravené aj neriešiteľné, sú veci, ktoré sú 

otvorené, napríklad parkovanie na Kvetnej, tam je ťažké hocijaké riešenie, a treba ísť 

do vnútroblokov.  

Ing. Matečný – na margo projektov parkovania – každý projekt musí spĺňať určité 

parametre, STN, a to vyškrtne aj nejaký počet voľných miest, kde sa dnes parkuje. Podporuje 

tému juhovýchodného obchvatu, je potrebné začať na ňom robiť, mesto Trenčín potrebuje 

presmerovať dopravu. Bude teda hovoriť k téme dopravy, má viaceré podnety aj zo Zámostia, 

o tých bude hovoriť neskôr. Začiatok rokovania komisie tiež privíta na neskoršiu hodinu.  

Mgr. Medal – juhovýchodný obchvat aj on považuje za dobré riešenie, podľa neho má 

zmysel, nie nejaké prieťahy mestom cez park 

p. Barčák – je fakt, že štát JVO nechce, treba preto aktualizovať EIA, rešpektuje síce názor 

úradu, ale nesúhlasí s cestou cez park, je to na hlavnom architektovi, aby presvedčil o potrebe 

tejto cesty. Podľa neho je tiež zlé, že nemáme kontrolu pod cestou na autobusovej stanici. 

Nechce žiadne megalomanské terminály, v projekte, ktorý sa pripravoval, a on bol proti tomuto 

riešeniu, mu vadil najmä celý systém dopravy, je to zlé extrémne riešenie. 

Mgr. Medal – chce sa spýtať, ako je to s rekonštrukciou železničnej stanice?  

p. Barčák – očakáva v tejto veci od hlavného architekta, ako je terminál, nejakú štúdiu, bez 

megalomanských terminálov. Konštatuje, že už neverí ničomu, očakáva od odborníkov názor, 

ako to má byť. Spomenul ako príklad OC Laugaricio v Belej, kedy ho odborníci presviedčali 

o tom, že stačí jeden kruháč. Dnes všetci vidíme, aká je tam dopravná situácia a to nemusia 

byť ani sviatočné dni. Od začiatku neveril projektu terminálu, aj keď ho robili odborníci 

dopraváci. Možno ani obchvat nebude riešením, ale nejaké existovať musí. Poprosí o jednu 

vec, bude štylizovať svoje myšlienky do mailu, poprosí aj o intenzívnejšie stretnutia komisie  

aspoň v začiatkoch, vždy na rôzne témy. Tých je určite viac, aby nezabudol napríklad tému 

odpadov, ale najmä obchvat, ten považuje za prioritu.  

Mgr. Medal – opätovne zdôraznil, že verejnosť na komisii má byť, pre neho ako vždy je 

priorita zeleň, komisia je širokospektrálna, a bol by aj za doplnenie odborníka na zeleň, 

prípadne urbanistu.  

p. Barčák – nemá problém s doplnením odborníkov, ale je to politika, a nemyslí si, že by 

to mal byť priamo člen komisie. 

Mgr. Medal – ma jednoznačný názor, mal by to byť odborník ako ďalší člen komisie, ide 

mu o odbornosť 
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p. Barčák – ako predseda komisie chce mať závery komisie také, ktoré aj prejdú 

v zastupiteľstve, a je otvorený každej téme.  

Mgr. Medal – bývalá komisia nemala rešpekt, chcel by požiadať o pravidelný zoznam 

investícií, napríklad raz za kvartál 

p. Barčák – aj on privíta takúto tabuľku s investičnými akciami, a to tabuľku, ktorá sa bude 

priebežne dopĺňať a aktualizovať. Minimálne by chcel vedieť, čo sa na území mesta deje, t.j. 

nielen investičné akcie mesta, ale všeobecne, čo sa deje v meste. 

Mgr. Medal – taký prehľad investícií posielal stavebný úrad, spochybňuje však zásobník 

investičných akcií, s jeho aktualizáciou je to pochybné... 

Ing. Hartmann – požiadavky sa do zásobníka dávali práve na základe výstupov 

a požiadaviek komisie..... 

Mgr. Medal – ale akým kľúčom sa z tohto zásobníka vyberalo.... 

p. Barčák – ako komisia by sme mali vidieť celú potrebu investícií 

Mgr. Medal – chce diskutovať aj o dotačnom systéme na aktivity pre životné prostredie, 

tento systém by sa podľa neho mohol využiť aj na adopciu verejných priestorov, vnútroblokov, 

nech si ľudia sami povedia, čo tam chcú...... 

p. Barčák – on súhlasí, aby sa vytvoril systém a tieto priestory sa dali ľuďom, nech si tam 

robia, čo chcú, niektoré lokality nám ukážu, čo sa dá...... 

Mgr. Medal – za samostatné témy považuje vytvorenie pozície mestského záhradníka, 

chce sa podrobne venovať téme odpadov, vylepšiť VZN v tom zmysle, že je doba 

bezodpadová, a pozitívne príklady v tomto smere je potrebné aj finančne riešiť, chcel by lepšie 

vybavenie škôl nádobami na separovaný odpad.  

RNDr. Harcek, PhD. – táto komisia je aj investičná, a tu máme aj európske fondy. Keďže 

táto téma je mu blízka, chce sa jej aj ďalej venovať. Mesto by malo byť aktívne v tomto smere, 

v získavaní finančných prostriedkov z fondov EÚ. Mesto taktiež musí byť aktívne pri rokovaní 

so štátom, aj pri riešení juhovýchodného obchvatu, bude potrebné väčšie spolufinancovanie, 

chce vedieť, aké projekty pôjd cez e-shift, viac sa chce problematike eurofondov venovať 

p. Barčák – dnes sa dá súťažiť JVO na územné rozhodnutie, a tomu treba venovať 

pozornosť, vážne témy chce hneď začať riešiť. 

RNDr. Harcek, PhD. – zdroje financovania sú aj budú, len treba byť nachystaní na ich 

čerpanie. VÚC sa snaží o R2 cca 15 rokov, a nič sa neudialo, preto je nutné veľa projektov 

pripravovať.... 

p. Barčák – chce si nechať od úradu vysvetliť, aké dokumenty sú rozpracované, aké sú 

nachystané, zaujíma ho napríklad aj oprava starého cestného mostu.... 

Ing. Hartmann – toto blokovala VÚC-ka, aby nebolo nutné zavrieť celý most, teraz je rad na 

nás ako meste, ktoré naťahuje čas, keďže VÚC-ka hádže polená pod nohy. Vysvetlil celý 

mechanizmus opravy mosta, pričom ako mesto musíme vyvinúť úsilie  na SSC, ak oni niečo 

chcú, tak aj my ako mesto chceme. Toto rieši aj župan VÚC... 

p. Barčák – je potrebné navnímať všetko, na výjazdovom stretnutí bude aj hlavný 

architekt, ktorý vysvetlí Trenčín si Ty, a on ako predseda chce počúvať argumenty. Chce si 

sadnúť aj s prednostom a všetko so odborne prejsť. Ďalej bude požadovať, aby rokovania 

komisie mali maximálne 4 hodiny, ako pravidlo, a nebráni sa neskorším začiatkom rokovania 

komisie. Teraz by navrhol častejšie rokovania komisie, napríklad za 2 týždne, z hľadiska 

časového ohraničenia súhlasí so zaužívaným systémom – rokovania každý druhý utorok 

v mesiaci o 16.00.  

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na úvodnom zasadnutí.  

 

Zapísala:         

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.            

garant komisie 

V Trenčíne dňa 11. 1. 2019    

                       Martin Barčák 

            predseda komisie 


