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ZÁPISNICA 
z rokovania Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania 

konaného dňa 11.05.2021 online formou videokonferencie v súlade s článkom 9 
Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

 

Prítomní online:  
Martin Barčák (predseda komisie)  
Mgr. Miloslav Baco (poslanec) 
Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec)   
Mgr. Richard Medal (poslanec) 
Ing. František Matečný (odborník komisie) 
Ing. Marian Michalík (odborník komisie)  
Mgr. Sylva Mertanová (odborníčka komisie) 
 
Ospravedlnený: 
RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec) 
 
Online prítomní garanti komisie:  
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., Útvar územného plánovania 
Ing. Viera Gugová, Útvar stavebný a životného prostredia 
 
Hostia:  
Ján Korienek, vedúci útvaru investícii 
Ing. arch. Martin Beďatš, hlavný architekt mesta 
 
Program: 
1. Otvorenie a schválenie programu. 
2. Plán investičných akcií mesta na rok 2021. 
3. Prerokovanie Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020. 
4. Návrh na vyhlásenie Obecného chráneného územia Trenčiansky luh. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 
 
Pán Martin Barčák, predseda komisie dal hlasovať za program zasadnutia.  
Uznesenie č.7/2021 
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v Trenčíne schvaľuje 
program zasadnutia. 
za: 7                proti: 0           zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Bod 2.  Plán investičných akcií. 
p.Barčák: Navrhol spomenúť problematické veci, o ktorých komisia má vedieť.  
p.Korienek: Rekonštrukcia kanalizácie detské mestečko MŠ - je potrebná rekonštrukcia kanalizácie, obnova 
dlažieb, obkladačiek sociálnych zariadení. Sú to 4 bloky, 2 bloky sú na tom horšie, jeden je na tom lepšie, 
štvrtý najlepšie. Celé by to vychádzalo na 55 tisíc €. Za úvahu by stálo doplniť 15 tisíc a urobiť 3 bloky, alebo 
viac a urobia sa všetky 4. Chceme tam hneď urobiť aj statiku. Je najvyšší čas. p.Barčák: Potrebujeme vedieť 
sumu. Postup je taký, že bude zmena rozpočtu, my sa musíme rozhodnúť, čo sa bude škrtať...  Bol som 
prekvapený, že je to v takom stave. Myslím, že hovorím aj za kolegov - nájdeme tie peniaze. Je to popísané 
ako havarijný stav.  
 
p.Barčák: Parkovisko Na Kamenci - železnica. Aké sú nové správy? p.Korienek: Majetkovo to nie je 
vysporiadané. p.Barčák: Treba, aby sa to pohlo. Vznikol nejaký rozpor s tým, že nám to chceli predať. My sme 
počítali s nájmom... 
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p.Barčák: V akom stave sú prípravy na pešiu zónu Hviezdoslavova? p.Korienek: Bežia tam stavebné procesy 
(územné...). Nie je to úplne pod mojou gesciou. Na budúci rok by sa mala realizovať 1.etapa od mestskej veže 
smerom k ODE. p.Barčák: Hovorím to, aby sme sa bavili v predstihu, nedostávať hotové papiere z úradu. 
Vnímam to ako prioritu na budúci rok.  
 
p.Barčák: Zoznam investičných akcií toho čo by sme chceli za MČ Západ máme. Týmto hovorím k ostatným 
kolegom - mali by sme v jednotlivých mestských častiach pripraviť zoznam investičných akcií na budúci rok, 
aby sme sa o tom v tejto komisii mohli baviť.  
 
Mgr. Medal: Starý železničný most. Tam je nejakých 30tisíc. To je na to predmostie od mesta, tá úprava ako 
v Zámostí? p.Korienek: Je tam 53000 € na projektovú dokumentáciu starý železničný most. Beží tam územné 
konanie. Je to revitalizácia železničného mostu 1.etapa. Mgr. Medal: Minulý rok sa hovorilo, že by sa malo 
urobiť napojenie na cyklotrasy tak ako bolo urobené za mostami. Malo by sa niečo podobné urobiť od centra. 
Počíta sa s tým? Viem, že to nemalo byť ako investička. p.Korienek: Túto položku v investičkách nemáme. 
p.Barčák: Pýtal som sa na to. Malo by to robiť MHSL. Ani na našej pravej strane Váhu to nie je urobené 
smerom doľava dolu Váhom, je to tam nebezpečné. Na našej strane sa mal stať na makadame úraz... Malo 
by sa to robiť. 
 
Mgr. Medal: Podchod pri Elizabeth. Bude to mesto realizovať? Zmenila sa tam koncepcia? p.Korienek: Zatiaľ 
nemám informácie. V harmonograme je 180 vecí, nedá sa riešiť všetko naraz. 
Ing. arch. Mlynčeková: Máme pripraviť opis. Bude rokovanie. 
 
Mgr. Medal: Ihrisko pri medveďoch - pohlo sa to? p.Korienek: Vyšlo to za tie peniaze naknap. Realizácia bude 
až asi v júni. Z dvoch dôvodov. Na chodníky má MČ Stred 15 000 €. Máme vytypované 3 chodníky. Zlé 
chodníky sú pri Opávii, kde sa ale bude robiť parkovisko... Tiež pri MŠ. Pri bytovkách na Strojárenskej sú 
prepadliská na kanalizácii, ale tam by zase nebolo dosť peňazí. Chodníky vo všetkých MČ chcem naceniť a 
súťažiť naraz.  
Mgr. Medal: Na VMČ sme k tomu nemali rozpravu. Chcel som sa spýtať... 
 
Mgr. Medal: Debarierizácia Hasičskej? Ing.arch. Beďatš: Zastavili sme to. V podstate, kým nebude štúdia 
uskutočniteľnosti, na ktorej už Slovenská správa ciest robí tak, ak sa pôjde v tomto programovacom období 
do preložky (realizácia okolo 2027) tak nemá zmysel robiť debarierizáciu.  
Mgr. Medal: Navrhoval by som, aby to zostalo v nejakej podobnej akcii kde sa bude debarierizovať verejný 
priestor. p.Korienek: Je tam 15 tisíc na projektovú dokumentáciu.  
 
Mgr. Medal: Ulica Jesenského - Jilemnického - už to bolo zadané? p.Korienek: Máme zamerania a bude to 
kresliť pán Hartmann. Mgr. Medal: Ako to bude riešené? Počíta s prechodom pre chodcov... schodíky naproti 
vyústeniu Jilemnického... p.Korienek: Bude to aktuálne, keď to bude na papieri.  
 
Mgr. Medal: Terčíky na cyklotrase. Ak by sa dali realizovať čím skôr. p.Korienek: Je tu záležitosť 
s obstarávaním, súťaženie ako celok. Žiadame o NFP na všetky terčíky. Je to na 2-3 mesiace. Včera som  to 
práve s mobilitou a právnym riešil. Mgr. Medal: Aspoň na rizikových miestach to urobiť z rozpočtu mesta. 
Hovorili sme o tom, že to na Nám. sv. Anny aspoň vyskúšame, či to má efekt a nejaký význam. Skúste to zvážiť. 
 
Mgr. Medal: Dopravné ihrisko. Aký je tam stav? p.Korienek: Čakáme na sadovnícke úpravy. Projekt pošlú keď 
to bude celé. Sú tam peniaze na projekt na stavebné povolenie. Bude prebiehať stavebné konanie. Mgr. 
Medal: Bude sa to realizovať tento rok? Bude to realizovať mesto? Ing. arch. Beďatš: Ten starý projekt bol za 
750 tisíc. Očakávam, že to bude okolo miliónová investícia. Realizáciu máme v plánoch na eurofondové 
peniaze. 
 
Mgr. Medal: Rozprávali sme sa, že by bolo dobré urobiť bezpečnostné opatrenie pre cyklistov v napojení 
z gen. Svobodu na Východnú. p.Korienek: Je to v harmonograme. Je to v gescii kolegu Hartmanna.  
 
Mgr. Medal: Nozdrkovský chodník - na chodníku je potrebné aspoň minimálne osvetlenie. Všeobecne do 
budúcna sa prihováram za to, aby sme investičné akcie plánovali s takýmto vybavením. 
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p.Barčák: Keď ste hovorili o medveďoch... neuvažovali ste vrátiť to do pôvodného stavu a obnoviť fontánu? 
Mgr. Medal: Teraz je požiadavka na chodník okolo ihriska a potrebné sú opravy múrikov detského ihriska. 
Určite si tento vnútroblok zaslúži aj fontánu. 
 
Ing. Michalík: Chcel by som pripomenúť situáciu po búrke na Východnej po poslednom daždi. Dať do 
harmonogramu investičných akcií, pripravovať projekčne sfunkčnenie Lavičkového potoka, do ktorého to má 
všetko odtekať a neodteká. 
 
Ing.arch. Mlynčeková: Máme veľké starosti nájsť dobrých projektantov, nie je to také jednoduché. Na okraj 
poznámka. Je nedostatok projektantov. p.Korienek: Trh je rozbehnutý, ide hore stavebný materiál, a áno je 
problém aj s projektantami. 
 
p.Barčák: Mesto chystá väčšie projekty za európske peniaze. Chcem v najbližšej dobe, aby sme boli 
oboznámení, aby sme dostali informáciu o strategických projektoch. Príkladom je chodník Horné Orechové, 
frekventovaná cesta, potrebujeme to riešiť, ale z našich peňazí to nebudeme schopní spraviť...  
 
Mgr. Medal: Bajpas pri Keramoprojekte? p.Korienek: Je v harmonograme, behom  týždňa sa začína stavba. 
 
Bod 3. Prerokovanie záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2020. 
p.Barčák: Mali ste to v materiáloch. Otváram diskusiu.  
(do diskusie sa nik neprihlásil) 
Komisia berie predložený materiál na vedomie. 
 
Bod 4. Návrh na vyhlásenie Obecného chráneného územia Trenčiansky luh. 
p.Barčák: Chceli sme ten materiál ešte vidieť po úpravách. Poprosím Richard Medal, aby si k tomu dal 
komentár.  
Mgr. Medal: Bremeno prejednávania bolo na pani Mertanovej. Minule sme hovorili, že treba materiál 
prejednať s Povodím Váhu, to sa uskutočnilo, ich pripomienky sme do návrhu VZN zakomponovali 
k obojstrannej spokojnosti. Z tohto pohľadu je materiál vyčistený a je pripravený, ako má byť do 
zastupiteľstva. p.Barčák: Chcel by som vám takto na diaľku potriasť rukou. Chcem vám poďakovať, je skvelé, 
že sa to udialo. 
 
Bod 5. Rôzne: 
Ing. Michalík: Začalo sa jarné kosenie - medzi zdravotným strediskom na Východnej, školou a tými garážami 
sú pozemky p. Zelenáka, je potrebné ho prinútiť, aby si svoje pozemky pokosil. 
 
Mgr. Medal: Začal masívny orez stromov. Je to obstarané outsourcingom. Niečo orezáva aj MHSL m.r.o., ale 
nemá štiepkovač. Dávam na úvahu zakúpiť drvičku. Pri rôznych výsadbách sa štiepka môže hodiť. Štiepkovač 
za traktor vyjde 10-12 tisíc eur. p.Barčák: Navrhoval som to pred niekoľkými rokmi, neprešlo to. Som zvedaví, 
čo úrad odpovie. Poprosím pána Kadáka. Oslovím riaditeľa. Súhlasím... 
 
Mgr. Medal: Pri IV. ZŠ sa mala predvlani sadiť lipa. Aký je tam stav? p.Korienek: Riešilo to MHSL, majú tam 
byť aj stavebné práce. Z bežných výdavkov je potrebné to preklasifikovať na kapitálové. Nemáme to 
v rozpočte. Ing.arch. Beďatš: Bola tam pomerne veľká lavička okolo lipy, čo je pomerne drahá záležitosť. Je 
pripravená tabuľa.  
 
Ing. Michalík:  Pri realizácii parkoviska M.Bela bol poškodený múrik pri ZŠ. Treba to reklamovať a opraviť. 
 
Bod 6. Záver 
Pán Barčák, predseda komisie poďakoval všetkým za účasť. 
 
Zapísala: Ing. Viera Gugová, garant komisie 
V Trenčíne dňa 18.05.2021 

 


