
Z Á Z N A M   Z O   Z A S A D N U T I A  

 

Komisie ţivotného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v Trenčíne, 

konaného dňa 12.05.2015 o 15,30 h 

v zasadacej č. 101 na 1. poschodí MsÚ v Trenčíne, Mierové nám. 2 

 
 
Prítomní: Neprítomní: 
Členovia komisie: Členovia komisie: 

Ing. Miloš Mičega (predseda)  Ing. Michal Urbánek - ospravedlnený 
Ing. Ladislav Matejka (poslanec) 
Mgr. Richard Medal (poslanec) 
p. Miloslav Baco (poslanec) 
Ing. Róbert Hartmann (odborník) 
RNDr. Svorad Harcek (odborník) – od 15,50 h 
Ing. Tomáš Bahno (poslanec) – od 15,55 h 

Garanti: 
Ing. arch. Martin Beďatš 

 Ing. Jarmila Maslová 
Hostia: 
 Ing. Roman Sabadka – MsÚ ÚIS 

p. Mária Olahová 
p. Erika Olahová 
p. Jaroslav Olah 
 

Na komisii bolo prítomných 7 členov a komisia bola uznášaniaschopná. 
 
 
Schválený program zasadnutia komisie: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Informácia ÚIS o stave a údržbe komunikácií – opravy, čistenie, spolupráca SSC, preberanie 
a reklamácia rozkopávok, vodorovné dopravné značenie, možnosť úpravy (striedanie) 
harmonogramu čistenia jednotlivých častí a pod. 

3. Vyhodnotenie riešenia požiadaviek z ostatnej komisie. 

4. Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2014. 

5. Informácia o dopravnej situácii na obchádzke MK medzi Istebníkom a Zlatovcami a na iných 
uzávierkach a obchádzkach MK v meste. 

6. Informácia o revitalizácii Čerešňového sadu. 

7. Informácia o činnosti subkomisie na riešenie cykloproblematiky v meste. 

8. Prerokovanie problematiky riešenia statickej dopravy. 

9. Informácia o trasovaní juhovýchodného obchvatu mesta podľa ÚPN a s tým spojené 
obmedzenia výstavby dotknutých území, resp. pozemkov. 

10. Informácia o výsadbe drevín a zelene na verejných plochách a o spôsobe jej následnej 
starostlivosti. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 
 
AD. 1.  OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU 
 
Zasadnutie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ 
v Trenčíne (ďalej len „Komisia“) viedol predseda Komisie Ing. Miloš Mičega. Skonštatoval, že na úvod 
zasadnutia je prítomných 5 členov Komisie, teda je uznášaniaschopná. 
 
Ing. arch. Martin Beďatš – Navrhol upraviť postupnosť programu zasadnutia nasledovne: 
ako 2. bod Informácia ÚIS o stave a údržbe komunikácií – opravy, čistenie, spolupráca SSC, 

preberanie a reklamácia rozkopávok, vodorovné dopravné značenie, možnosť úpravy 
(striedanie) harmonogramu čistenia jednotlivých častí a pod. 

ako 3. bod Vyhodnotenie riešenia požiadaviek z ostatnej komisie. 
ako 4. bod Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2014. 
 
Ostatné body programu by zostali v postupnosti v zmysle pozvánky. 
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Hlasovanie k programu vrátane jeho zmeny: 
 Prítomní na hlasovaní: 5 členov 
 Za  ................................. 5 hlasov 
 Proti ............................... 0 hlasov 
 Zdržal sa ....................... 0 hlasov 
 
 
AD. 2. INFORMÁCIA ÚIS O STAVE A ÚDRŢBE KOMUNIKÁCIÍ – OPRAVY, ČISTENIE, 

SPOLUPRÁCA SSC, PREBERANIE A REKLAMÁCIA ROZKOPÁVOK, VODOROVNÉ 
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, MOŢNOSŤ ÚPRAVY (STRIEDANIE) HARMONOGRAMU 
ČISTENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ A POD. 

 
Členovia Komisie – Požadovali informáciu o stave a údržbe miestnych komunikácií (MK) na území 

mesta. Na otázky odpovedal Ing. Roman Sabadka, pracovník Útvaru interných služieb na 
MsÚ v Trenčíne (ÚIS). 

Ing. Roman Sabadka – 

 čistí sa raz ročne, harmonogram čistenia MK pripravuje Márius Pedersen, a.s. po konzultácii 
s ÚIS, 

 v roku 2015 sa s ručným a strojovým čistením MK začalo 16.03. Strojové skončilo 21.4. v MČ 
Západ, v súčasnosti sa len ručne dočisťuje prostredníctvom pracovníkov VPP na miestach, 
kde nebolo možné čistenie riadne vykonať, 

 čistenie ciest I., II. a III. triedy mesto nevie ovplyvniť, lebo na nich nevykonáva správu (cesty I. 
triedy – SSC a cesty II. a III. triedy – Správa TSK), 

 uplatňuje sa aj VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku, na základe ktorého za čistotu na 
chodníku zodpovedá vlastník priľahlej nehnuteľnosti, 

 oprava výtlkov v rámci stavebnej údržby sa vykonáva na základe zmluvy a v cenách, ktoré sú 
v zmluve dohodnuté, 

 v súčasnosti Mesto Trenčín kupuje stroj na opravu výtlkov, ktorý bude v správe MHSL, ktoré 
ho následne začne využívať na opravu MK; oprava výtlkov bude na princípe zatavovania 
frézoviny, 

 ako správca MK má o rozkopávkach informáciu na základe rozhodnutia cestného správneho 
orgánu a po ich ukončení vykonáva kontrolu, záruka na výkon rozkopávky je 36 mesiacov, 

 začalo sa s obnovou vodorovného dopravného značenia (VDZ), pričom ako prvé sa obnovujú 
priechody pre chodcov, ich obnova by mala byť ukončená do 2 týždňov, následne stredové 
čiary a odbočovacie pruhy a obnova vodiacich čiar bude v prípade, že na to vyjdú finančné 
prostriedky, záruka na VDZ je podľa zmluvy 12 mesiacov, 

 s obnovou VDZ súbežne s čistením nie je možné začať, pretože čistenie začína hneď po 
zimnom období, kedy klimatické podmienky ešte neumožňujú vykonávať obnovu VDZ, 
v priestore obnovy VDZ MK čistí firma, ktorá obnovu zabezpečuje a je to v cene. 

 
Členovia Komisie –  na základe predložených informácií požadujú spracovanie systému kontroly 
rozkopávok nielen v ich priebehu, ale aj počas záručnej doby. V diskusii bol všeobecný úzus na tom, 
aby bol na tento účel vyčlenený, príp. prijatý jeden pracovník, ktorý by bol zodpovedný za tento úsek 
správy MK. Predseda komisie uviedol, že do štruktúry zamestnancov výkonnej zložky nebude komisia 
zasahovať, ale vytvorenie takejto pracovnej pozície by bolo pre mesto prínosom. (Zodp. MsÚ) 
 
Členovia komisie –  požadujú vykonanie obnovy štyroch priechodov pre chodcov (pre každú mestskú 
časť jeden) farbou s plastovou zložkou, ktorá má väčšiu životnosť – trojnásobnú oproti klasickému 
náteru VDZ.  Následne sa na základe porovnania objektívnej životnosti VDZ priechodov pre chodcov 
bežne používanou farbou a farbou s plastovou zložkou posúdi efektivita využívania tejto technológie. 
Vyhodnotenie pripraví zodpovedný útvar MsÚ. (Zodp. MsÚ) 
 
 
Uznesenie 1: Komisia požaduje, aby bolo v nasledovných lokalitách VDZ priechodov pre chodcov 

realizované farbou s plastovou zložkou : 
 MČ Stred –Ul. Rozmarínová pri gymnáziu. 
 MČ Juh – Ul. gen. Svobodu pri zastávke rázcestie. 
 MČ Západ –Ul. Piešťanská pri základnej škole. 
 MČ Sever – Ul. Martina Rázusa pri obchodnej akadémii v oboch smeroch. 
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Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................. 7 hlasov 
 Proti ............................... 0 hlasov 
 Zdržal sa ....................... 0 hlasov 

(Zodp. MsÚ) 
 
 
Uznesenie 2: Komisia požaduje predložiť k ďalšiemu zasadnutie informatívnu cenu za vysprávku 1 m

2
 

výtlkov a celkovo vyspravenú plochu výtlkov v meste za rok 2014 vrátane preloženia zmluvy. 
Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................. 7 hlasov 
 Proti ............................... 0 hlasov 
 Zdržal sa ....................... 0 hlas 

(Zodp. MsÚ) 
 
 
Uznesenie 3: Komisia požaduje, aby bola vopred informovaná o začatí procesu verejného 

obstarávania na výber dodávateľa dopravného značenia s tým, aby mala možnosť 
pripomienkovania podmienok v súťažných podkladoch pre verejné obstarávanie . 

Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................. 7 hlasov 
 Proti ............................... 0 hlasov 
 Zdržal sa ....................... 0 hlas 

(Zodp. MsÚ) 
 
 
AD. 3. VYHODNOTENIE POŢIADAVIEK Z OSTATNÉHO ZASADNUTIA KOMISIE 
 
1. Obmedzenie rýchlosti na železničnom priecestí na Ul. Na kamenci (vlečka do VOP) dopravným 

značením na 30 km/h – Požiadavka je duplicitná, nakoľko uvedená maximálna rýchlosť tu platí na 
základe všeobecných pravidiel o premávke na pozemných komunikáciách, Komisia preto navrhuje 
osadenie mechanických obmedzovačov rýchlosti (retardérov) a zaslanie žiadosti na príslušné 
ministerstvo, ktorému vlečka patrí, s požiadavkou opravy priecestia. (Zodp. MsÚ) 
 

2. Požiadavka na zníženie rýchlosti na Ul. Niva na 30 km/h – požiadavku rieši ÚHA - doprava, 
o výsledku bude Komisia informovaná. (Zodp. MsÚ) 

 
3. Požiadavka osadenia zábradlia na schody do podjazdu na Električnej ulici z Jesenského ul. – 

požiadavka bola odovzdaná Útvaru interných služieb. Úloha trvá. (Zodp. MsÚ) 
 

4. Riešenie osadenia TDZ zákaz státia pred garážami na Hurbanovej ulici – požiadavku rieši ÚHA – 
doprava. Úloha trvá. (Zodp. MsÚ) 
 

5. Požiadavka na riešenie TDZ na Žilinskej ulici od novobudovaného kruhového priejazdu – finančné 
prostriedky na riešenie projektu sú súčasťou zmeny rozpočtu mesta schváleného na májom 
zasadnutí MsZ. Predseda Komisie upozornil, že vec treba riešiť urgentne ešte pred otvorením 
kruhového priejazdu na Opatovskej ulici, min. pred otvorením podjazdu z ul. Pred poľom. Úloha 
trvá. (Zodp. MsÚ) 
 

6. Požiadavka na doručenie stanoviska ŽSR k realizácii podchodu popod Chynoranskú trať – 
stanovisko bude doručené. (Zodp. MsÚ) 
 

7. Požiadavka na predloženie stanoviska mestského hospodárstva a správy lesov k možnosti 
vyňatia Čerešňového sadu z lesného fondu a vrátiť mu funkciu parku. Úloha trvá. (Zodp. MsÚ) 
 

8. Požiadavka na doručenie passportu statickej dopravy v meste na zasadnutie Komisie – passport 
bude doručený elektronickou poštou. (Zodp. MsÚ) 
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AD. 4 PREROKOVANIE NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA TRENČÍN ZA ROK 2014. 
 
Členovia Komisie k predloženému materiálu Návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2014 
nemali otázky a pripomienky. 
 
Uznesenie: Komisia Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2014 berie na vedomie. 
Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 6 členov 
 Za  ................................. 6 hlasov 
 Proti ............................... 0 hlasov 
 Zdržal sa ....................... 0 hlasov 
 
 
AD. 5. INFORMÁCIA O DOPRAVNEJ SITUÁCII NA OBCHÁDZKE MK MEDZI ISTEBNÍKOM A 

ZLATOVCAMI A NA INÝCH UZÁVIERKACH A OBCHÁDZKACH MK V MESTE. 
 
Ing. Jarmila Maslová –Výtlky na komunikácii medzi Istebníkom a Zlatovcami boli na miestach, kde 

bolo zlé podložie najmä po vykonaných rozkopávkach a nie z dôvodu obchádzky. Preto tieto 
výtlky boli opravené zo strany Útvaru interných služieb MsÚ v Trenčíne. Mesto bude so 
zhotoviteľom rokovať o oprave komunikácie po ukončení obchádzkových trás. V súčasnosti 
sa začalo s intenzívnymi prácami na okružnej križovatke pri Radegaste. 

 
 
AD. 6. INFORMÁCIA O REVITALIZÁCII ČEREŠŇOVÉHO SADU. 
 
Mgr. Richard Medal – Informoval, že v Čerešňovom sade boli vytypované dreviny na výrub, ktorý 

bude realizovaný v r. 2015. Odborná verejnosť je za zachovanie funkcie lesa s maximálnym 
podielom ovocných drevín, ktoré budú dosadené po výrube. Pripravuje sa zámer obnovy 
peších trás z centra mesta do sadu, najmä chodníka z átria MsÚ. Bude zvolaná verejná 
diskusia o tom, ako bude Čerešňový sad v budúcnosti vyzerať. Je tiež zámer TSK, aby 
z autobusovej stanice na Brezinu do oblasti Čerešňového sadu po Kukučínovej ulici premával 
turistický vláčik. Informoval, že 31.05.2015 sa v Čerešňovom sade bude konať verejná akcia. 

Ing. Miloš Mičega – K problematike Čerešňového sadu uviedol, že aktivity na obnovenie sadu víta, 
pričom tento proces treba zosúladiť s administratívnymi rozhodnutiami príslušných orgánov na 
ochranu lesného a pôdneho fondu. Upozornil aj na to, aby sa vypracoval ekonomický prepočet 
finančných nákladov na Čerešňový sad. Tento by sa mal zamerať na jednorazové náklady na 
aktivity pri obnove sadu na trvalé (obnova alebo vybudovanie nových chodníkov; vybudovanie 
nových konštrukcií, informačných tabúľ a lavičiek; nová výsadba a pod.) a opakujúce sa - 
pravidelné náklady pri udržiavaní sadu (dopĺňanie výsadby; údržba zelene; chodníkov, nátery 
konštrukcií a pod.). Takúto finančnú analýzu odporúča predložiť aj verejnosti, prípadne už na 
verejnej akcii spomenutej Mgr. Medalom.     

Členovia komisie –  požadujú informáciu, či je možné spätne použiť štrk zo zimnej údržby miestnych 
komunikácií pri údržbe chodníkov v lesoparku Brezina. Taktiež požadujú informáciu, ako je 
naložené so zozbieraným štrkom. (Zodp. MsÚ) 

 
Uznesenie: Komisia žiada predložiť predbežnú kalkuláciu finančných nákladov na revitalizáciu 

chodníka z átria MsÚ po Čerešňový sad.  
Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................. 7 hlasov 
 Proti ............................... 0 hlasov 
 Zdržal sa ....................... 0 hlasov 

(Zodp. MsÚ) 
 
 
AD. 7. INFORMÁCIA O ČINNOSTI SUBKOMISIE NA RIEŠENIE CYKLOPROBLEMATIKY V 

MESTE. 
 
Mgr. Richard Medal – Informoval, že sa konalo druhé stretnutie subkomisie, kde bol pozvaný aj 

spracovateľ Generelu cyklistickej dopravy v meste Trenčín. Bolo dohodnuté, že cyklogenerel 
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bude aktualizovaný, čo rieši MsÚ Útvar hlavného architekta. Na zasadnutí boli predložené aj 
návrhy na riešenie cykloprojektov, ktoré by sa mali realizovať. Ktoré budú a zrealizované 
ešte v roku 2015 bude predmetom ďalšieho rokovania. 

 
Uznesenie: Komisia informáciu o činnosti subkomisie na riešenie cykloproblematiky v meste berie na 

vedomie. 
 
 
AD. 8. PREROKOVANIE PROBLEMATIKY RIEŠENIA STATICKEJ DOPRAVY. 
 
Ing. Miloš Mičega – Ide o bod, ktorý je zaradený do programu komisie ako stály na základe 

požiadavky člena komisie Ing. Urbánka. Vzhľadom k neprítomnosti Ing. Urbánka navrhol 
prerokovanie k bodu preložiť na ďalšie zasadnutie komisie. 
Prerokovanie problematiky riešenia statickej dopravy bolo presunuté na ďalšie zasadnutie 
komisie. 

Ing. Róbert Hartmann – informoval, že sa zúčastnil neformálneho pracovného stretnutia, na ktorom 
sa preberala aj myšlienka vybudovania jednosmernej dopravy v časti na Nám. Sv. Anny. 
Z centra by bola jednosmerná doprava okolo Krajského súdu po Jilemnického ulici k budove 
TSK a do centra po Legionárskej ul. cez Nám. Sv. Anny. Členovia Komisie sa zhodli, že sa 
k tomuto návrhu vrátia na ďalších zasadnutiach Komisie.   

  
 
AD. 9. INFORMÁCIA O TRASOVANÍ JUHOVÝCHODNÉHO OBCHVATU MESTA PODĽA ÚPN 

A S TÝM SPOJENÉ OBMEDZENIA VÝSTAVBY DOTKNUTÝCH ÚZEMÍ, RESP. 
POZEMKOV. 

 
Ing. Jarmila Maslová – Na Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín bol vypracovaný zámer v troch 

variantoch v území od Električnej po Soblahovskú ulicu a tiež v troch variantoch riešenia 
vedenia trasy cez Zábranie. Na základe vypracovaného zámeru bolo vykonané posúdenie 
vplyvu na životné prostredie, z ktorého bol vybraný najvhodnejší variant, ktorý je prenesený 
do platného územného plánu. 

 
Uznesenie: Komisia informáciu o trasovaní juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín berie na 

vedomie. 
 
 
AD. 10. INFORMÁCIA O VÝSADBE DREVÍN A ZELENE NA VEREJNÝCH PLOCHÁCH 

A O SPÔSOBE JEJ NÁSLEDNEJ STAROSTLIVOSTI. 
 
Nakoľko sa na zasadnutí Komisie nezúčastnil žiadny zamestnanec MsÚ, zodpovedný za správu 
a údržbu verejnej zelene, uvedený bod bude presunutý na najbližšie zasadnutie komisie. Členovia 
komisie žiadajú, aby sa zodpovedný zamestnanec MsÚ ďalšieho zasadnutia Komisie zúčastnil. 
Komisia mimo iného požaduje pripraviť informáciu o kontrole vysadených drevín a spôsobe reklamácií 
neujatých drevín a krov. Taktiež informáciu v tom zmysle, koľko bolo za ostatné obdobie 
reklamovaných neujatých (vyschnutých) a následne nahradených drevín a krov. Na zasadnutí budú, 
okrem iného, požadovať informáciu o možnosti obnovy aleje čerešní pílkatej (sakúr) na Soblahovskej 
ulici a na ul. Gen. Viesta. (Zodp. MsÚ) 
 
 
AD. 11. RÔZNE 
 
1. 
p. Jaroslav Olah – Do dnešného dňa nemajú stanovisko Mesta Trenčín, ako budú riešené 

unimobunky pre sociálne slabých obyvateľov, ktoré sa nachádzajú na Kasárenskej ulici za 
Penziónom Kerola. Od posledného prerokovania na zasadnutí komisie malo byť vydané 
kolaudačné rozhodnutie na unimobunky, ale voči jeho vydaniu podali námietky, ktoré boli 
zaslané na posúdenie. Situácia je neúnosná a žiada stanovisko Mesta Trenčín k spôsobu 
a časovému hľadisku riešenia situácie. 
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Uznesenie 1:  Komisia žiada definitívne stanovisko Mesta Trenčín k riešeniu situácie na Kasárenskej 
ulici vo vzťahu k súkromnému investičnému zámeru penziónu Kerola. 

Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................. 7 hlasov 
 Proti ............................... 0 hlasov 
 Zdržal sa ....................... 0 hlasov 

(Zodp. MsÚ) 
 
 
Uznesenie 2:  Komisia žiada informáciu o možnosti premiestnenia unimobuniek do novej lokality 

z pohľadu ÚPN. 
Hlasovanie: 
 Prítomní na hlasovaní: 7 členov 
 Za  ................................. 7 hlasov 
 Proti ............................... 0 hlasov 
 Zdržal sa ....................... 0 hlasov 

(Zodp. MsÚ) 
 
 
2. 
Ing. Miloš Mičega  

– Požaduje informáciu o tom, na základe akého povolenia bolo realizované oplotenie na 
Zlatovskej ulici pri spoločnosti Sintra. (Zodp. MsÚ) 

– Požiadavky z predchádzajúcich zasadnutí Komisie :  

 zníženie rýchlosti na Ul. Niva na 30 km/h, 

 osadenie zábradlia na schody do podjazdu na Električnej ulici z Jesenského ul., 

 riešenie osadenia TDZ zákaz státia pred garážami na Hurbanovej ulici,  

 riešenie TDZ na Žilinskej ulici od novobudovaného kruhového priejazdu, 
 
Ing. Tomáš Bahno  

– Požaduje, aby sa do budúcnosti prijali systémové opatrenia na predkladanie podkladov 
k posúdeniu odpredaja pozemkov, t.j. aby sa predkladal nielen geometrický plán, ale aj 
situácia územia, príp. aby sa takéto podklady predkladali na zasadnutie Komisie. (Zodp. MsÚ) 

– Požiadavky z predchádzajúcich zasadnutí Komisie :  

 Riešenie obmedzenia rýchlosti na železničnom priecestí na Ul. Na kamenci (vlečka do 
VOP).  

 
Mgr. Richard Medal   

– Požiadavky z predchádzajúcich zasadnutí Komisie :  

 požaduje doručenie stanoviska ŽSR k realizácii podchodu popod Chynoranskú trať, 

 požaduje predloženie stanoviska mestského hospodárstva a správy lesov k možnosti 
vyňatia Čerešňového sadu z lesného fondu.  

 
 
AD. 12. ZÁVER 
 
Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
V Trenčíne 12.05.2015 
Zapísala: Ing. Jarmila Maslová, garant komisie 

 
 
 
 

Ing. Miloš Mičega 
predseda komisie 


