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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania 
konaného dňa 08.12.2020 v zasadacej miestnosti MsÚ na Mierovom nám. 2  v Trenčíne 

 

Prítomní:  

Mgr. Miloslav Baco (poslanec), predsedajúci zasadnutiu 

Mgr. Richard Medal (poslanec)  

RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec)  

Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec)  

Ing. František Matečný (odborník komisie)  
Mgr. Sylva Mertanová (odborníčka) 

 

Martin Barčák (predseda komisie) - ospravedlnený 

Ing. Marián Michalík (odborník komisie) - ospravedlnený 

 

Garanti komisie:  

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

Ing. Viera Gugová, útvar stavebný a životného prostredia 

 

Hostia: 

Ing. Roman Jaroš, MHSL m.r.o. 

Peter Kadák, MHSL m.r.o. 

Ing. Róbert Hartmann, ÚM 

Ján Korienek, ÚI 

 

Program zasadnutia:  
1. Otvorenie a schválenie programu.  
2. Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021.  
3. Informácia o procese PUMM.  
4. Informácia o realizácii investičných akcií 2020.  
5. Plán investičných akcií na rok 2021.  
6. Informácia o realizácii náhradných výsadieb v r. 2020 a o pláne náhradných výsadieb na r. 2021.  
7. Informácia o plochách verejnej zelene s menej častým kosením.  
8. Rôzne.  
9. Záver 

 
Na úvod privítal všetkých prítomných Mgr. Miloš Baco, a zároveň ospravedlnil neprítomnosť predsedu 
komisie Martina Barčáka. Pre dnešnú komisiu sa teda ospravedlnil aj pán Michalík. Uviedol a prečítal,  
aký je program dnešnej komisie. 
Mgr. Medal – dáva na zváženie, či nezmeniť poradie tak, aby sme nezdržovali všetkých prítomných, bod 
2 na koniec 
 
Bod 3. – Informácie o procese PUMM 
 
Ing. Hartmann – pýta sa, kto tento bod navrhol, lebo je pripravený tak, že sa cez skype spojíme s pánom 
Szabom do Brna, a môžu sa kolegovia a poslanci pýtať.  
Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – uviedla len jednu informáciu, dňa 7. 12. 2020 bol materiál PUMM ako 
SEA doručený Okresnému úradu v Trenčíne – Odbor starostlivosti o životné prostredie, na procesné 
kroky vo veci SEA. Takže momentálne budú bežať lehoty podľa zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie, verejnosť má možnosť pripomienkovania, celý proces v tomto štádiu 
zabezpečuje a riadi OÚ.  
Ing. Hartmann – ide teda zavolať pána Szaba z Brna 
p. Szabo – má pripravenú prezentáciu, takže nevie, či to bude vidno na malej obrazovke. Zastupuje 
spracovateľov PUMM. Tento plán predstavuje víziu z hľadiska dopravy na území mesta, až do r. 2034. Do 
tvorby tohto plánu sa zapojila aj verejnosť, prostredníctvom participačnej platformy. Víťaznou víziou je 
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Trenčín – univerzálne mesto krátkych vzdialeností, malo by to byť mesto obslúžené verejnou dopravou, 
so zeleňou, verejnými priestormi. Je to dokument na podobnej platforme ako je Trenčín siTy. Trenčín by 
malo byť mesto verejnej dopravy. Strategické ciele sú mesto krátkych vzdialeností, nadväzuje na územný 
plán. Ide o to, aby čo najviac cieľov bolo dostupných krátkymi vzdialenosťami, strategickým cieľom sú aj 
zelené ulice, vytvorenie upokojených zón, rozvoj mobiliáru, širších chodníkov.....  
Mgr. Medal – chce sa spýtať kolegov, aby sme sa pobavili o tom, kde sme v procese schvaľovania 
PUMM. Predpokladá, že si všetci naštudovali tento materiál, hlavne chcel vedieť, kde v tom procese sme, 
kde sa nachádzame 
p. Szabo – rozumie, je pripravený teda skôr odpovedať na otázky. Preskočí teda prezentáciu, uviedol, že 
sme v procese strategického dokumentu, ešte bude samozrejme aj plán implementácie, monitoringu, 
pripomienkovania zo strany poskytovateľov verejnej dopravy, ďalej sú spracované aj emisné štúdie, aby 
sa dalo porovnávať zlepšenie aj v tejto oblasti. Rovnako aj hlukové záťaže, s tým súvisia doplnkové 
opatrenia napríklad mestskej zelene. Niektoré aspekty sa ťažšie predvídajú, takže veľmi zhruba je toto 
súčasný stav tohto materiálu.  
Mgr. Medal – kedy je teda návrhový moment, kedy bude možné pripomienkovať tento materiál 
p. Szabo – v rámci procesu SEA bude aj verejné prerokovanie Správy o hodnotení, ale ťažko je 
momentálne predvídať konkrétnejšie kroky, aj v súvislosti s touto situáciou, ale zvyknú tento materiál 
prezentovať aj pre poslancov. Súčasťou tej správy budú už všetky informácie, vyhodnotenie pripomienok. 
Štandardne by mal byť materiál prerokovaný, aj s prezentáciou pre poslancov.  
Mgr. Baco – poďakoval pánovi Szabovi za všetky informácie 
 
Prítomní členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o procese PUMM Trenčín 
 
4. Informácia o realizácii investičných akcií 2020.  
 
p. Korienek – pokiaľ ide o realizáciu investícií v tomto roku, tiež boli ovplyvnené touto situáciou, mnohé 
akcie sa podarilo realizovať,  niektoré sa presúvajú do budúceho roku. Nevie, akým spôsobom prejsť 
akcie, možno najlepšie sa pýtať priamo, na konkrétne akcie, na tento rok bolo 110 investičných akcií. 
Presuny do ďalšieho roku z rôznych dôvodov, verejné obstarávania a pod.  
Mgr. Baco – zaujímalo by ho, ktoré sa prenášajú...skúsme si tie prejsť.... 
Mgr. Medal – možno ktoré bežia a stíhajú sa....  
p. Korienek – bežia akcie NFP – ulice Bratislavská – Palackého -  Žabinského, dobudovanie učební  ZŠ 
Dlhé Hony, revitalizácia vnútrobloku Magnus, všetky sa na 99% v budúcom roku stihnú, rovnako Slimáčik, 
zastávky na Inoveckej, súvisí to s kanalizáciou, takže čakáme na TVK, výťah pri sociálnych službách, 
projektové dokumentácie statickej dopravy Veľkomoravská, statická doprava pri Opavii, starý železničný 
most a revitalizácia pešej zóny, prípojka el. energie v altánku, prechod pre chodcov na Istebníckej, tu sme 
presunuli akciu kvôli tomu, že sa prihlásila len jedna firma s cenou vyššou, než je rozpočet, 
polopodzemné kontajnery, ešte sa dodávajú projektové dokumentácie, ohlásenia drobných stavieb, 
snažíme sa urýchliť to aj s povoleniami, ale je toho skutočne veľmi veľa. Taktiež je projekt z NFP 
nocľaháreň, je to za cca 470 tis., v druhej polovici budúceho roka, kontajnerové divadlo pri kine Hviezda, 
námestie Rozkvet, je v návrhu na budúci rok, stavbe je pripravená aj s povoleniami. KS Zlatovce má 
vydané povolenia, na jar sa bude realizovať, tiež sa presunuli KS Istebník, chodníky na Juhu, Brezine, 
Partizánskej, tam bežia aj územká a stavebné konania, tiež NFP cyklotrasa Piešťanská, ale až po 
dokončení Zlatovskej ul., archeologický prieskum súvisiaci s Trebuchetom, budeme  tam riešiť aj mobiliár. 
Rozpracované sú revitalizácia parku pre Úspech, tam sme ani nemysleli že začneme, ale podarilo sa, na 
jar bude akcia hotová, cyklotrasy a všetko, čo s tým súvisí, ďalej zastávka MHD pri Smažienke a Dlhé 
Hony, workout Clementisova, uvidíme ešte podľa počasia, ale pre istotu aj presunieme do roku 2021, 
Trebuchet – prístupová cesta, tam sa finišuje, malo by sa dokončiť, statická doprava Inovecká, parkoviská 
sa budú asfaltovať, statická doprava na Turkovej sa čiastočne presunie, počasie nás už nepustí, radšej 
dokončíme na jar, zastávka pri nemocnici, rekonštrukcia Matice Slovenskej, malo by sa dokončiť, 
oplotenie na starom žel. moste, nasvietenie prechodov pre chodcov, rekonštrukcia Pod Komárky, už sa 
asfaltuje, ulica Ľ. Stárka cyklotrasa sa tiež stihne v tomto roku, do Vianoc sa stihne dokončiť, akcia NFP 
cyklodoprava Na Kamenci, väčšina sa dokončí v budúcom roku.  
RNDr. Harcek – vnútroblok Východná.... 
p. Korienek – ešte sa musí skolaudovať, ale v týchto zimných mesiacoch to nebudeme otvárať, takže až 
na jar....rovnako aj átrium.... stalo sa  nám aj na Juhu, že máme nezodpovedných ľudí, vidia, že je tam 
čerstvý betón, a aj tak to poškodia......  
Mgr. Medal – pýta sa na stromy.... 
p. Kadák – vysvetľuje, aké stromy sa teraz sadili..... 
Mgr. Baco – ak nikto nemá k tomuto bodu nič, prejdeme na ďalší bod.  
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6. Informácia o realizácii náhradných výsadieb v r. 2020 a o pláne náhradných výsadieb na r. 2021.  
a 
7. Informácia o plochách verejnej zelene s menej častým kosením.  
 
Mgr. Baco – prejdeme na body, ak dovolíte, k výsadbe 
Ing. Jaroš – dáva k dispozícii tabuľku s prehľadom realizácie náhradných výsadieb, sú to výsadby na 
základe rozhodnutí z rokov 2018, za tento rok sme vysadili 445 drevín, dobiehame predchádzajúce roky, 
zastavili sme sa na roku 2017, tak sme to takmer splnili, na základe terajších rozhodnutí o výruboch 
budeme samozrejme pokračovať ďalej, aj v závislosti od finančných prostriedkov. Je to vyčíslené, o aké 
počty ide.... 
Mgr. Medal – chce sa poďakovať, že sa urobili veľa v náhradnej výsadbe, urobilo sa naozaj veľa, chce sa 
spýtať, či je plán, kde sa bude sadiť, či sa plánuje  nejaké stromoradie... 
p. Kadák – vysadilo sa na gen. Svobodu, ďalej v priemyselnom parku, je to niekoľko desiatok stromov, 
čakáme ešte na úpravu zo strany Colasu, ideme podľa rozhodnutí kolegyne, má sa dosadiť ešte 
priemyselný park.....  
Mgr. Medal – takže je to v kompetencii kolegyne Dudovej, či sa plánuje napríklad aj nejaká alej.... 
p. Kadák – je to komplikované kvôli sieťam.... 
Mgr. Medal – rozumie tomu, ale sú dnes už podmienky a možnosti aj na toto... 
Mgr. Mertanová – pýta sa, či teda ukladáme náhradnú výsadbu len na pozemkoch mesta, o tom vieme, 
že sa dá ukladať žiadateľom aj finančnú náhradu, namiesto náhradnej výsadby.....vie, že napríklad 
Bratislava vyberá spoločenskú hodnotu... to dáva na inšpiráciu.....  
Ing. Gugová – je to komplikovanejšie.... 
Mgr. Mertanová  – vie napríklad o výpadovke na Bánovce, tam obce dostali milióny 
Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – ono sa toto dá riešiť vtedy, keď sú veľké líniové stavby, keď kolegyne 
robia výrubové povolenia, ukladajú najskôr náhradnú výsadbu .... ale skutočne sú veľkým problémom 
siete, vidíme to pri každodennej práci, chceme sadiť stromy, kríky, kvety, vždy narazíme na nejaké siete, 
ktoré majú rôzne ochranné pásma, najmä plynové vedenie...  
p. Kadák – každá sieť má ochranné pásmo, existujú systémy, kedy by sa dalo sadiť aj tam, ale technické 
riešenie je ďaleko náročnejšie.....  
Mgr. Medal – tie zničené stromky, plánuje sa tam náhrada?  
p. Kadák – budú sa meniť aj dosádzať.....tie na Inoveckej zatiaľ žijú, uvidíme, mali by to prežiť.... 
Mgr. Baco – ďalší bod je o kosení.... 
Ing. Jaroš – pripravil tabuľku, v rámci kosení sme nekosili v parku pod Juhom, boli 4 kosenia, niektoré 
plochy sme riešili operatívne, nekosili sme kvetnaté záhony, to sú tie pekné záhony, čiže je tu prehľad 
toho, čo sme nekosili... ideálne sú nekosenia plôch, ktoré sa vysadia nanovo vhodnou trávnatou zmesou, 
aj v praxi sa nám to ukázalo, prevládajú tam potom buriny, čo sa nám vráti v budúcnosti. Strategicky by 
sme si mali premyslieť, ako premeniť trávnatú plochu na takú, čo netreba kosiť.  
p. Kadák – keď sme v parku pod Juhom prvý krát nekosilo, tak to ešte vyzeralo dobre, ale všetko má 
svoje technologické postupy, potom už druhý krát nekosenie nevyzerali dobre, nie je to na to pripravené, 
my máme málo trávy, ale veľa buriny.... 
Mgr. Mertanová – ale to sa nedosiahne hneď, nekosenie plôch na to, aby to malo efekt, sa musí riešiť 
intentzívne.....  
p. Kadák – sú na to postupy, to chce naozaj čas.... 
Mgr. Medal – sú na to technológie, ako sa dajú robiť takéto plochy... chce sa spýtať, ako to bude ďalej... 
p. Kadák – pribudli plochy, kde sa vysiali lúčne zmesi, aj pri investičkách sa už dávajú plochy, kde 
budeme používať tieto zmesi, tie sa kosia potom raz ročne.... 
Mgr. Medal – týka sa to len týchto plôch, ktoré sú tu vymenované?  
p. Kadák – toto treba komunikovať s pani Kuľhovou, oni sú vykonávateľ.... 
 
 
2. Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021.  
a 
5. Plán investičných akcií na rok 2021.  
 
Ing. Gugová – rozpočet bol materiál daný mailom, takže ho môže prečítať 
Mgr. Medal – chce sa spýtať, ako je teda rozdelená suma, ktorá tam je, či je možné sa vyjadriť k tomuto 
rozdeleniu..... nevie, kto predkladá teda tento materiál......  
Mgr. Baco  - tiež si myslel, že tu niekto bude k tomuto bodu.... 
Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – návrh rozpočtu bol poslaný zo strany ekonómov, vedeli o rokovaní 
komisie, a zajtra je aj rokovanie FMK... 
Mgr. Medal – nemáme tu o čom hlasovať......  
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Mgr.  Baco – môžeme tento materiál zobrať teda na vedomie len......takže uznesenie dáme len takto..... 
Mgr. Medal – je to najdôležitejšia vec, rozdelenie týchto financií, o ktorých sa máme baviť, ak nemáme 
návrh, o čom sa ideme baviť, tak sa pýta, na čo sme tu... nevidel žiadny návrh investičnej akcie, na ktorú 
sa majú tieto financie použiť... má z toho nepríjemný pocit....  
Mgr. Baco – momentálne asi nikto nevie, aké požiadavky tam budú..... 
RNDr. Harcek – zrejme na FMK bude viac informácií..... 
Mgr. Baco – ak nikto nemá otázky, berieme na vedomie.  
 
8. Rôzne.  
 
Ing. Gugová – poprosila by do bodu zaradiť informáciu o odpadoch, kolegyňa Bc. Čachová pripravuje 
zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, dáva k dispozícii vytlačený materiál - Informácia 
k pripravovaným zmenám. Informuje o tom, že je pripravené VZN o miestnych daniach a poplatkoch, ktoré 
ide do zastupiteľstva. VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi bude pripravené 
začiatkom roku 2021, pretože nová vyhláška k zákonu o odpadoch, ktorá upravuje štandardy a podmienky 
zavedenia zberu kuchynských odpadov vyšla až teraz cez víkend. Nastane zmena v počte vývozov nádob 
na bioodpad z 26 na 35 vývozov ročne... Upraví sa počet poplatníkov pri vývoze nádoby na komunálny 
odpad 1x14D z 1-4 osoby na 3-5 osôb, pribudne vývoz 1x za mesiac pre 1-2 poplatníkov. Pre zberné 
dvory navrhujeme obmedzenie – nesmie v nich končiť pokosená tráva (domácnosti majú buď 
kompostovať, alebo využívať bionádobu.  Všetko je uvedené v priloženom materiáli.   
Mgr. Medal  - ako funguje teda vývoz, zmena frekvencie na 1x mesačne? 
Ing. Gugová – je to už nastavené, na nádobách sú nálepky, pribudne nálepka inej farby.  
 
Ing. Gugová - ešte sa pýta, ako sa budeme stretávať v budúcom roku. Necháme to podľa zaužívaného, 
druhý utorok v mesiaci... Mgr. Baco - áno. 
RNDr. Harcek – pýta sa ešte na starý cestný most, či tam prebieha nejaký monitoring...... 
Ing. Hartmann – posledný monitoring bol v r. 2012, štát nás ale neinformuje, čo plánuje, ale bola súťaž 
na projektanta, je tam už projektant, takže by sa mali začať projekčné práce... ale monitoring tu nebol od r. 
2012. Posledná úprava bola  cca 2 rok dozadu, keď sa opravovali tie vpusty 
 
Mgr. Medal – prosí o preverenie znečistenia ovzdušia na Kasárenskej 36... vie, že mesto nemá v tomto 
veľké kompetencie.... 
Ing. Gugová – preverí to, právnická osoba je povinná umožniť kontrolu.... 
 
Mgr. Baco – chcel by sa spýtať na družstvo v Opatovej, je tam problém s parkovaním áut.... 
Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – zatiaľ nemáme z hľadiska ÚPN žiadny signál na zmenu na parkovisko....  
Ing. Hartmann – pokiaľ by sme chceli vážiť tie autá, nemáme na to kompetenciu..... 
Ing. Matečný – ošetriť to značenie nejako skúsime.....  
Ing. Gugová – to je teda ulica Opatovská...... 
Ing. Hartmann  - trochu je to značkový smog, ktorý šofér ignorujú..... musíme tam dať dopravnú obsluhu, 
a teda do družstva tam môže ísť ten, kto tam parkuje....  
Mgr. Baco – skúsme aspoň nejak preveriť možnosti.....  
 
Mgr. Medal – na Novinách sa zmenila organizácia dopravy, rozmohol sa tam nešvár, že si skracujú šoféri 
cestu cez Puškinovu cez parčík, pravidelne tam jazdí auto Sociálnych služieb.....  
Ing. Hartmann  - značku tam určite dáme, ostatné vyriešime až na jar..... skúsenosť z Novín . večer 
stĺpiky sú, a ráno už nie.....  
 
Mgr. Ing. Kolář – na Zlatovskej ul.  pri Úspechu pribudli parkovacie miesta, poprosili by vyriešiť problém 
celodenného parkovania....  

 

Bod 8. Záver 

Predsedajúci Mgr. Baco ďakuje za účasť aj prácu v roku 2020. 

 

Zapísala:  
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.  

 

V Trenčíne, december 2020 
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Mgr. Miloslav Baco 

                        predsedajúci 

 


