
Zápisnica  zo zasadnutia 
 

Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate  

v meste Trenčín (ďalej len „železničná komisia“) uskutočneného  

dňa 22. novembra 2017   
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Program po schválení : 

1 Otvorenie a schválenie programu.  

2 Informácia o realizácii protihlukovej steny od železničnej stanice smerom k Hodžovej ulici v 

nadväznosti na predchádzajúce informovanie o zámere jej realizácie. (ako zabezpečiť a 

napomôcť jej realizácii). 

3 Informácia o dokončení MK na Mládežníckej ulici.  

4 Určenie spôsobu komunikácie pred zahájením procesu kolaudácie celej stavby. 

5 Informácia o harmonograme výstavby.  

6 Rôzne.  

7 Záver.  

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 

 

1 OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU :  

 Predseda komisie Ing. Miloš Mičega privítal členov železničnej komisie, oboznámil ich 

s návrhom programu a otvoril zasadnutie komisie. Konštatoval, že pozvánka na zasadnutie bola 

zaslaná všetkým členom elektronicky - emailom 7 dní vopred. Bolo skonštatované, že sú 

prítomní traja členovia komisie, čím je táto uznášaniaschopná. Svoju neúčasť vopred 

ospravedlnil Ing. Bahno. Predseda komisie predniesol program zasadnutia. Za zapisovateľa bol 

navrhnutý predseda komisie, za overovateľa Mgr. Forgáč. 

 

Uznesenie 1/17: Železničná komisia schvaľuje program rokovania komisie tak, ako bol zverejnený 

v pozvánke.  

HLASOVANIE :  

Za : 3 (Mičega, Ščepko, Forgáč)  Proti : 0  Zdržali sa : 0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

2 INFORMÁCIA O REALIZÁCII PROTIHLUKOVEJ STENY OD ŽELEZNIČNEJ STANICE 

SMEROM K HODŽOVEJ ULICI V NADVÄZNOSTI NA PREDCHÁDZAJÚCE 

INFORMOVANIE O ZÁMERE JEJ REALIZÁCIE :   

 Ing. Mičega uviedol tento bod s tým, že žiada poskytnúť informácie o výstavbe tejto 

protihlukovej steny. Už pred 2 rokmi bola predmetom rokovania VMČ SEVER s tým, že tento 

súhlasil s jej výstavbou. Má informáciu, že nedávno prebehlo ústne konanie medzi zástupcami 

ŽSR a niektorými obyvateľmi Hodžovej ulice. Týkalo sa nielen tejto steny, ale aj nadmerného 

osvetlenia. Títo ho kontaktovali za účelom zistenia skutkového stavu..... 

Prítomní členovia komisie : 
Predseda: Ing. Miloš Mičega   

Členovia :Mgr. Ján Forgáč, Ing. Richard Ščepko 

Neprítomný člen komisie :  

Ing. Tomáš Bahno – ospravedlnený  
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 Mgr. Forgáč k tomu uviedol, že stavebníkom tejto stavby by mali byť ŽSR. Mesto Trenčín 

bolo len kontaktným prvkom v komunikácii o výstavbe tejto steny. Mesto bolo oslovené, či 

súhlasíme s vybudovaním tejto protihlukovej steny....... Zabezpečíme informácie o tejto 

stavebnej akcii a budeme o zisteniach informovať......  

 Ing. Mičega po spoločnej komunikácii navrhol uznesenie :  

 

Uznesenie 2/17: Železničná komisia odporúča zistiť skutkový stav riešenia protihlukovej steny 

u ŽSR a komisiu informovať do 18.12.2017 o zisteniach v tejto veci.   

HLASOVANIE :  

Za : 3 (Mičega, Ščepko, Forgáč)  Proti : 0  Zdržali sa : 0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

3 INFORMÁCIA O DOKONČENÍ MK NA MLÁDEŽNÍCKEJ ULICI : 

 Ing. Mičega požiadal vysvetliť financovanie akcie rekonštrukcie MK Mládežnícka.  

 Mgr. Forgáč k tomu uviedol, že jedná sa o stavbu financovanú ŽSR, ale len v rozsahu 

pôvodnej konštrukcie cesty cca 500 m
2
...... Mesto financuje stavebné práce, ktoré sú nad 

pôvodný rozsah a majú zmysel realizovať ich ako komplexné riešenie.... Odstránilo sa oplotenie 

bývalej letnej plavárne a priľahlý chodník. Opraví sa jestvujúci chodník v mieste medzi 

parkoviskom na Mládežníckej ulici a bývalou trasou železnice........ Termín prác je do 

15.12.2017, predpokladá sa, že do 30.11. by to malo byť hotové.  

 

4 URČENIE SPÔSOBU KOMUNIKÁCIE PRED ZAHÁJENÍM PROCESU KOLAUDÁCIE 

CELEJ STAVBY :  

 Ing. Mičega požiadal o zabezpečenie procesu komunikácie medzi členmi komisie, teda aj 

poslancami ako celku a exekutívou. V súčasnosti sú jednotlivé stavebné objekty celej stavby 

v štádiu predčasného užívania s tým, že budúci rok by mal byť spustený proces kolaudácie 

stavby. To je to obdobie, kedy by mala táto komisia prispieť k zdarnému ukončeniu stavby 

a najmä komunikácii medzi obyvateľmi a Mestom.  

 Mgr. Forgáč k tomu uviedol, že na Meste bude vyčlenený na túto stavbu pracovník Ing. 

Vladimír Kmeťo. Mesto nechce podceniť proces kolaudácie tejto stavby, preto sa bude primárne 

venovať iba tejto stavbe...... Taktiež bude zabezpečená informácia členov železničnej komisie.   

 Ing. Mičega požiadal o zabezpečenie informovania v rozsahu podaných návrhov. Netreba 

zbytočne zaťažovať pracovníkov úradu, stačí len podať informáciu o tom, aký stavebný objekt 

je predmetom konania, resp. kedy bude ústne pojednávanie. Primárne by sa to malo týkať tých 

stavieb, ktoré sú pod jurisdikciou Mesta Trenčín.... Samotné stavby na železnici – na trati sú 

v réžii špeciálneho stavebného úradu pre dráhy......... 

 Mgr. Ščepko navrhol, aby bola v INFE poskytnutá informácia o možnosti uplatňovania 

pripomienok a požiadaviek obyvateľov v spojení s kolaudáciou stavby. Informácia by mohla 

byť aj na webovej stránke Mesta..... Mgr. Forgáč súhlasil, zabezpečí sa informovanie 

prostredníctvom možností Mesta. 

 Členovia železničnej komisie vecne diskutovali o problémoch s touto stavbou.     

 

5 INFORMÁCIA O HARMONOGRAME VÝSTAVBY :  

 Ing. Mičega tento bod zaradil na rokovanie komisie ako informácia pre členov......Mgr. Forgáč 

k tomu uviedol, že stavba bude oficiálne k 30.11.2017 dokončená, tým pádom harmonogram 

termínov už nie je....  

 

6 RÔZNE :  

 Ing. Mičega otvoril tento bod s tým, že požiadal o nasledovné riešenie problémov :  

ž1/17 Žiadam dohliadnuť na dokončenie mostu nad podjazdom medzi ulicami Jasná a Pred poľom 

zo strany Sihote, ktorý má slúžiť na prístup k pozemkom na ul. Pod čerešňami.  
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ž2/17 Žiadam, aby sa riešila komplexná oprava asfaltového povrchu na prístupovej komunikácii 

k tomuto uvedenému mostu nad ulicou Jasná cez Tichú ulicu a aby bolo prepojené kompletné 

verejné osvetlenie tejto cesty.   

Ž3/17 Žiadam zistiť, aká stavebná činnosť je na odstavnej parkovacej ploche na Opatovskej ulici na 

konci Sihote IV. vpravo za posledným rodinným domom.  

 

 

 

V Trenčíne, dňa 22.11. 2017 

 

 

 

Overil : Mgr. Ján Forgáč 

 

  

 

 

 

        Ing. Miloš MIČEGA 

predseda komisie  


