
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, 

konaného dňa 14.1.2020 v zasadacej miestnosti ÚMM na Farskej ul. 10  v Trenčíne 

 

Prítomní:  

Martin Barčák (predseda komisie) 

Mgr. Miloslav Baco (poslanec) 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec) 

Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec)   

Mgr. Richard Medal (poslanec) 

Ing. František Matečný (odborník komisie) 

Ing. Marian Michalík (odborník komisie) 

 

Garanti komisie:  

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

Ing. Viera Gugová, Útvar životného prostredia a dopravy 

 

Program komisie je nasledovný:  

1. Otvorenie a schválenie programu.  

2. Plán investičných akcií na roky 2020-2022.  

3. Prerokovanie kompetencií komisie.  

4. Rôzne.  

5. Záver.  

  

Na úvod predseda komisie privítal prítomných členov komisie, ide o prvé zasadnutie komisie v tomto 

roku. Konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov, takže je komisia uznášaniaschopná.  

 

2. Plán  investičných akcií na rok 2020 – 2022 

p. Barčák – poprosil všetkých predsedov VMČ, aby zaradili do programu investičné akcie, požiadal ich 

aj o možnosť vystúpiť na VMČ, aby vysvetlil svoje názory. Dúfa, že sa udeje to, čo má dlho v pláne, aby 

sa dostali  do plánu investičných akcií tie, ktoré si osvoja VMČ, ide o to, aby sa niekedy do leta dostali 

do zásobníka investičných akcií to, čo je predstavou poslancov. Určite bude počet investičných akcií 

väčší, než znesie rozpočet, z toho vznikne tak možno 30-40% toho, čo by bolo pôvodný plán..... ale 

poprosí kolegov poslancov, nech sa vyjadria.  

RNDr. Harcek – je to dobrý nápad, takto začať, a určite to ako poslanci privítajú.  

p. Barčák – ide o to, aby odišiel na papieri názor, vznikajú nové potreby, ako príklad uvedie kolaps 

dopravy v podjazde pri Old Herolde, pribudne nám tam ďalších niekoľko tisíc obyvateľov, prehadzujú 

sa priority, možno sa budú musieť vykúpiť pozemky na nejaký bypass, je to vážny problém, je tam RZP, 

hovorí teda o tom, že nám vznikajú počas rokov problémy, ktoré nikto nepredpokladal, jednoducho sa 

tam naštartovala výstavba..... každý za jednotlivé VMČ už niečo urobil, keď si pôjdeme pozrieť do 

terénu nejaké problematické aspekty, každý navrhne niečo..... 

 

 

3. Prerokovanie kompetencií komisie 

JUDr. Mrázová – vysvetlila, čo viedlo k právnym úpravám , iniciátorom bol pán Mičega, ktorý navrhoval 

nejaké úpravy. Právne tam dali také veci, o ktorých si myslia, že sú správne. Spracovali sme 

s kolegyňou, komunikovali aj s vedúcou stavebného úradu. Snažili sme sa zapracovať všetko tak, aby 

boli zmeny kompetencií správne, ale vrátane pripomienok poslanca Mičegu. Vychádzali sme 
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z pôvodného štatútu, niektoré veci sme zmenili, resp. preformulovali, nakoľko stavebný zákon je 

prenesený výkon štátu..... napríklad si nemyslí, že by komisia mala kontrolovať činnosť stavebného 

úradu, nahliadať do spisu napríklad k nejakému rodinnému domu..... 

p. Barčák – skôr má na mysli, že ak sa vyskytne nejaká vec typu zápach v Old Herold Hefe, tak budú 

chcieť mať bližšie informácie, chápe ale kolegu Mičegu..... 

JUDr. Mrázová – niektoré jeho body prebrala do úpravy štatútu, ale právne si myslí, že naozaj nie je 

vhodné takto zasahovať do konania stavebného úradu...... 

p. Barčák – kolega je iniciátorom tejto úpravy, nie je to niečo, čo je celkom akútne.....je to jeho 

iniciatíva... 

JUDr. Mrázová – bude zbierať podnety aj z iných komisií, nemáme tam nejaký konkrétny termín, takže 

je dostatok času..... 

p. Barčák – vyzval kolegov, či majú k tomu niečo... 

Ing. Michalík – bol by rád, ak by takýto materiál dostali skôr.... 

JUDr. Mrázová – samozrejme, túto úpravu nateraz iniciovala ona sama, nemusela v tejto veci urobiť 

zatiaľ nič..... povie v skratke čo áno, alebo nie..... komisia vykonáva kontrolu v oblasti ŽP, rozvoja 

dopravy, dohliada na potreby územného plánu..... taký bol návrh poslanca Mičegu. Preformulovali to 

však slovom „odporúča vykonanie kontroly na úseku .....“. Ďalej  ide o príslušné VZN, sformulovala to 

na oblasť ŽP, dopravy a ÚP, t.j. na úseku pôsobnosti komisie.... potom komunikovala s kolegyňou ÚE, 

štatút, nakoľko boli ustanovenia o tvorbe rozpočtu mesta, kolegyňa hovorila o tom, že do komisie 

chodí záverečný účet.... ďalej boli ustanovenia o investičných akciách, zúčastnení na kontrolných dňoch 

investičných akcií.....je tam ešte viacero aspektov, ktoré navrhol poslanec Mičega, sú tam aj viaceré 

operatívne veci, ak je raz schválený rozpočet, tak poslanci sú vždy členmi komisií pre VO, je tam 

samozrejme veľa vecí na diskusiu.... ak súhlasíte, v tejto línii to útvar právny rozpracuje, odkomunikuje 

aj s pánom Mičegom, a následne bude predložené komisiám.  

Ing. Matečný – čo v tom prípade, ak chce komisia riešiť veci, ktoré iniciuje komisia sama, nielen také 

materiály, ktoré sú komisii predložené, napríklad dopravné značenie.....  

JUDr. Mrázová – môže doplniť, do príslušného ustanovenia, že komisia má na starosti aj zmeny 

dopravného značenia....ale v týchto intenciách pripraví úpravu tohto materiálu.....  

Mgr. Medal – chce sa spýtať, či sa tento materiál chystá už do najbližšieho MsZ... 

JUDr. Mrázová – do tohto zastupiteľstva nie, to je časovo nereálne. 

p. Barčák – na VMČ za tie roky nič nevyriešil....  

JUDr. Mrázová – kľudne je potrebné povedať, čo treba doplniť a riešiť, prejde to s pánom Mičegom... 

p. Barčák – oceňuje iniciatívu, že kolegyňa si dala túto prácu..... vieme kontrolovať niečo, čo je dôležité 

v čase, keď  vieme ešte rozhodnúť o nejakom inom projekčnom riešení..... 

JUDr. Mrázová – určite nejaké možnosti sú, napríklad iniciujete, že chcete vedieť o tejto investičnej 

akcii niečo bližšie, a jej doplnenie, prepracovanie... 

RNDr. Harcek – zaujímajú ho zdroje európskych financií.... napríklad nemusí to byť v rozpočte, ale 

pripravuje sa, nejaké výhľadové veci by sa mohli dostať na komisiu.....rozbieha sa nové 

obdobie.....nevie to presne formulovať, nesústrediť sa v rámci komisie len na rozpočet mesta, sú oveľa 

väčšie zdroje.... 

JUDr. Mrázová – čokoľvek ideme robiť, musíme mať projektovú dokumentáciu....nevie, či máme 

vypracovaný nejaký komplexný materiál o tom, čo sa ide robiť.....  

RNDr. Harcek – to sú dlhodobé veci, skôr mu ide o výhľadové veci.....  

p. Barčák – v nejakom okamihu je rozhodnuté, ale skôr ide o včasnejšie informácie....  

RNDr. Harcek – možno 2 mesiace dopredu, podľa toho, čo ide, aby sme mali informácie skôr. Komisia 

nerokuje len o investíciách rozpočtu mesta, ale aj tých ďalších..... len hovorí výhľadovo, že myslí na 

tieto informácie, aby ich dostali hneď na začiatku.....  
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JUDr. Mrázová – tak skúsiť tam dať niečo také, že komisia prerokúva investície mimo rozpočtu mesta.... 

podanie projektov, ona by to otočila tak, že aj komisia môže mať informácie o možnostiach predkladať 

projekty, ktoré mesto nemá..... 

RNDr. Harcek -  to je veľmi dobrá myšlienka..... 

JUDr. Mrázová – celý tento návrh vyčistí a zašle.....  

Ing. Matečný – pýta sa na formuláciu ohľadom organizácie dopravy, dopravného značenia a pod., či je 

to len k investičným akciám mesta..... skôr by mal na mysli aj iné rozvojové zámery, nielen mestské....či 

by komisia nemala o takýchto akciách vedieť, a pomôcť..... 

JUDr. Mrázová – navrhuje úpravy do iných ustanovení štatútu, všetko pošle upravené a vyčistené......  

p. Barčák – ak narazíme na problém, budeme ho riešiť.....  

 

Prítomní členovia komisie berú na vedomie prípravu  tohto materiálu zo strany útvaru právneho. 

 

4. Rôzne 

p. Barčák – v zásade nemá nič, lebo ak je nejaký problém, ide ho riešiť hneď...... 

Mgr. Medal – ani on dnes nemá nič...... 

 

 

Zapísala:  

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.  

Dňa 24. 1. 2020 

 
 Martin Barčák 

                    predseda komisie 
 

 


