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Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

Centrum Trenčína čakajú v najbliţších rokoch veľké zme-

ny. V rámci modernizácie ţeleznice sa bude presúvať trať, 

ktorá povedie novým mostom a v strede mesta sa tak uvoľní 

osem hektárov pozemkov medzi zastavaným centrom a bre-

hom rieky Váh, ktorá tečie stredom mesta. Takýto bol obsah 

večernej diskusie dňa 27. januára 2010 o budúcnosti nábreţia, 

kde v súčasnosti nadivoko 

rastie zeleň, v zaplnenej sále 

bývalého kina Hviezda pod 

réţiou moderátora Štefana 

Hríba, 

Primátor Trenčína Ing. 

Branislav Celler vysvetlil, 

ţe ide o územie veľké ako 

súčasné historické centrum 

mesta a s územím je nutné niečo robiť. Projekt ako River Park 

v Bratislave je preňho neprijateľný, pretoţe je podľa jeho slov 

„hrozný“. Rozhodol sa, ţe záštitu nad riešením daného územia 

bude mať na starosti 

architekt Ing. Peter 

Gero, ktorý mal na 

starosti revitalizáciu 

problematických 

štvrtí nemeckého 

Hamburgu. Ing. Pe-

ter Gero má územiu 

vštiepiť filozofiu a 

jej riešenie udrţať v 

odbornej a nie poli-

tickej rovine. Proti 

veľkým zásahom však vystúpil Ing. Drahoš Stano z „Chrá-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5551189&ids=2
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nenej krajinnej oblasti Biele Karpaty“, keď ţiadal zachovať, v 

čo najväčšej miere súčasný stav, len s miernymi úpravami. 

Hovorí, ţe medzi riekou a mestom treba ponechať zeleň. 

Upravené nábreţie, hoci aj s mestským parkom, uţ podľa ne-

ho nie je príroda. Spolu organizátor verejnej diskusie Richard 

Ščepko zas primátorovi prízvukoval, aby sa uskutočnila dis-

kusia ešte predtým, neţ bude neskoro. 

Mesto si ešte v roku 2004 dalo vypracovať štúdiu, ako by 

územie mohlo vyzerať. Viacerým prítomným divákom sa však 

vizualizácia novovybudovanej mestskej štvrte s upraveným 

nábreţím nepáčila. Úplne zavrhnutá bola štúdia z dielne atelié-

ru Vallo Sadovský, tvorcov Mestských zásahov. Vallo prítom-

ných ubezpečil, ţe išlo len o vizualizáciu pre potenciálneho 

developera. 

Diskusia sa ube-

rala hlavne sme-

rom, či územie po-

nechať zelené ale-

bo ho zastavať. 

Ing. arch. Matúš 

Vallo povedal, ţe 

vytvoriť na území 

len zeleň je laická 

utópia. Miestny ar-

chitekt Ing. arch. Matúš Guga na to povedal, ţe nejde o ze-

leň či zástavbu, ale skôr o definíciu územia, na čo má slúţiť. 

Podľa jeho slov je nezmysel, aby drvivú časť vyuţitia plochy 

tvorili bytovky, ako to naznačuje mestský model. Územie by 

podľa neho malo mať skôr kultúrno-spoločenský charakter. 

Zároveň prízvukoval, ţe musí byť zachovaný pohľad na hrad a 

historické pamiatky v centre, takţe budovy by mali mať nana-

jvýš dve aţ tri poschodia. 
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Primátor Ing. Branislav Celler na to dodal, ţe nimi vypra-

covaná štúdia má len ukázať, čo je v danom území vôbec 

moţné budovať. Vôbec nejde o schválenú štúdiu, podľa ktorej 

sa bude stavať. Podľa jeho slov by mesto malo ísť cestou, keď 

sa najskôr stanovia regulatívy, výšky a zadefinujú funkcie a 

následne samospráva vyhlási medzinárodnú súťaţ. Dodal, ţe 

preto je dôleţité o území rokovať s veľkým predstihom ešte 

predtým, neţ bude revitalizácia územia aktuálna. 

sita 28.01.2010  
 

Dňa 22. marca 2010 pri príleţitosti „Svetového dňa vody“ 

pripravila Trenčianska vodárenská spoločnosť v Trenčíne Deň 

otvorených dverí na čistiarni odpadových vôd v Trenčíne na 

Biskupickej ulici a chemickom laboratóriu moţnosť vykona-

nia bezplatného vykonania rozboru vody a stanovenie dusič-

nanov. To však nebolo všetko. Na tlačovej besede v ten istý 

deň informovala generálna riaditeľka Trenčianskej vodáren-

skej spoločnosti Ing. Denisa Beníčková o  3. ročníku enviro-

mentálneho vzdelávacieho projektu „Daj si vodu z vodo-

vodu“, ktorý je tento krát určený pre ţiakov prvého stupňa zá-

kladných škôl.  

Ako povedala, tento projekt je určený pre deti všetkých ve-

kových skupín 

v regióne pôsobnosti 

Trenčianskej vodá-

renskej spoločnosti 

i keď v tomto roku 

sa sústredí na veko-

vú skupinu detí od 

šesť do desať rokov. 

Názov projektu zvý-

razňuje jeho základ-

nú myšlienku, ţe 

voda z vodovodu je zdravá, vhodná pre všetkých ľudí, pro-
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spieva zdraviu, pretoţe obsahuje vyváţené mnoţstvo mine-

rálnych látok. Okrem toho je lacná a môţe sa piť kdekoľvek 

a kedykoľvek. Všetky aktivity v rámci projektu smerujú 

k obnoveniu stratených návykov pitia vody medzi najmenšími 

a cez ovplyvňovaniu svojich rodičov.  

Ako partnermi projektu boli predstavení : 

- Krajský školský úrad v Trenčíne, ktorý bude zabezpečo-

vať kompletnú organizáciu grantového kola a prezentáciu 

metodickej pomôcky pre pedagógov; 

- Regionálne pracovisko Metodicko - pedagogického cen-

tra v Trenčíne, ktoré bude zabezpečovať tvorbu učebnej 

pomôcky formou interaktívnej prezentácie „Kolobeh vody 

pre 1. aţ 4. ročník“. Táto bude vyuţitá na prípravu detí pre 

vodnú olympiádu a bude vyuţitá ako pomôcka na hodinách 

prírodovedy a vlastivedy; 

- Krajské centrum voľného času v Trenčíne, ktoré bude 

organizovať vzdelávacie workschopy, organizáciu vodnej 

olympiády a vyhodnotenie všetkých aktivít; 

- Nadácia Trenčianskej vodárenskej spoločnosti, ktorá bu-

de projekt finančne zabezpečovať cca 15 tisícmi eur a bude 

hlavným komunikačným centrom všetkých partnerov. 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 
podporuje tieţ tento projekt. Jeho riaditeľka MUDr. Mária 

Štefkovičová pove-

dala, ţe projekt po-

môţe deťom a tým aj 

ich rodičom učiť 

správnemu pitnému 

reţimu a naučí ich 

váţiť si vodu. Voda 

by podľa nej mala 

tvoriť as-poň polovi-

cu dennej spotreby 
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nápojov. 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., ktorej majo-

ritným akcionárom je s 51,02 % podielom nadnárodná skupina 

Suez, zabezpečujúca prevádzku 700 kilometrov vodovodov a 

247 kilometrov kanalizačnej siete pre 150 000 odberateľov. 

Vlastníkom siete sú Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Jej 

akcionármi je 54 miest a obcí z okresov Trenčín a Nové Mesto 

nad Váhom. 

Stretnutie neskôr pokračovalo na Čistiarni odpadových vôd 

na pravom brehu Váh v Trenčíne, kde sa zhromaţdilo veľa 

zvedavcov, ktorí chceli vidieť ako sa z odpadových vôd stáva 

čistá voda, ktorú moţno opäť vrátiť do prírody. Okrem  de-

siatky dospelých, ktorí vyuţili ponuku Trenčianskej vodáren-

skej spoločnosti zistiť bezplatne výsledky analýzy dusičnanov 

zo vzoriek vody ich studne v chemickom laboratóriu  spoloč-

nosti prišlo na exkurziu spolu so svojimi pedagógmi asi 100 

ţiakov zo Základných škôl Drietoma, Základných škôl Sobla-

hov a Základnej školy Horná Súča. Trenčianske základné ško-

ly absentovali, ale ich ţiaci pravidelne navštevujú čistiareň 

odpadových vôd. 

Na záver Sve-

tového dňa vody 

v Trenčíne vydala 

Trenčianska vodá-

renská spoločnosť 

niekoľko týchto 

zaujímavých úda-

jov : 

- 673 občanov vy-

uţilo moţnosť 

bezplatného stanovenia dusičnanov v pitnej vode; 

- 143 vzoriek priniesli občania z mesta Trenčín; 

- 320 vzoriek priniesli občania z okresu Trenčín; 
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- 108 vzoriek priniesli občania z okresu Nové Mesto 

nad/Váhom; 

- 61 vzoriek priniesli občania z okresu Ilava a Povaţská Bys-

trica; 

- 39 vzoriek priniesli občania z okresu Bánovce n/Bebravou; 

- 1 vzorku priniesol občan zo Ţiliny; 

- 1 vzorku priniesol občan zo Šoporne; 

Z   prinesených vzoriek občanmi bolo 98% z individuálnych  

studní a 2 %  z verejného vodovodu.  

V celkovom počte 673 vzoriek bola v 146 vzorkách  hodno-

ta dusičnanov nad povolený limit 50 mg/l v zmysle NV SR 

354/2006 Z.z., čo predstavuje 21,7%. Tieto vzorky boli odob-

raté z individuálnych studní.  

Najvyššia hodnota dusičnanov 76,9 mg/l bola nameraná vo 

vzorke vody, pochádzajúca zo studne z obce Mníchova Leho-

ta. 

vlastné poznámky 

 

Tri mohutné pagaštany konské, ktoré roky tvorili dominantu 

pred hotelom Tatra, boli koncom mesiaca marca 2010 odstrá-

nené z titulu rekonštrukcie hotela. Rozhodnutie o povolení vý-

rubu troch pagaštanov konských pri hoteli Tatra vydal Útvar 

ţivotného prostredia 

a dopravy Mestského 

úradu v Trenčíne kon-

com roka 2008 

s podmienkou usku-

točniť ho iba v čase 

vegetačného pokoja. 

V piatok 26. a v sobo-

tu 27. marca 2010 za 

asistencie horolezcov 

stromy boli odstrá-
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nené. Vyčíslená hodnota pagaštanov bola vyčíslená na 6 639 

eur ktoré investor poukáţe na účet mesta s viazanosťou na ob-

lasť zelene. To znamená, ţe tieto peniaze z tohto účtu pôjdu 

do výsadby a údrţby zelene.  

Hlavným dôvodom na vyrúbanie stromov bol ich zdravotný 

stav. Riaditeľ hotela Ladislav Firit sanáciu stromov vysvetlil 

v tom smere, ţe stromy sa pôvodne neplánovalo zlikvidovať. 

Boli však zvnútra prehnité, preto sa dali naše náklady odstrá-

niť. Súčasné miesta na parkovanie rozšíria o plochu, na ktorej 

stojí kotolňa, ktorá sa v rámci rekonštrukcie hotela asanuje.  

Odstraňovanie starých stromov trvalo dva dni. Keďţe sanácia 

sa konala počas pracovných dní, tak musel byť z bezpeč-

nostných dôvodov čiastočne uzavretý. To sa nepáčilo ľuďom, 

ktorí po tejto mimoriadne frekventovanej časti presúvali do 

práce, alebo na nákupy. Po chodníku sa nedalo prejsť, pretoţe 

niektorí ľudia, hlavne tí netrpezliví, preskočili zábradlie a 

chodili po hlavnej ceste, čo bolo veľmi nebezpečné, lebo po 

tejto ceste jazdí stále veľa áut. Bolo treba len trocha počkať, 

pokiaľ spadne spílený konár a potom pracovníci firmy uţ ľudí 

púšťali. 

www.sme.sk 08.04.2010  

pomocná evidencia 216/1/2010 

 

Vo štvrtok 22. apríla 2010 sa slávil Deň Zeme po celom 

svete. Ani Trenčín nebol výnimkou. Na Mierovom námestí  sa 

v tento deň učili deti ochrane prírody, ochutnávali biopotravi-

ny a spoznávali prednosti cyklodopravy. Deň venovaný 

ochrane prírody spoločne pripravili Centrum enviromentál-

nych aktivít, Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, 

Lesy Slovenskej republiky a Trenčianski skauti.  
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V jednotlivých stánkoch venovaných zemi a prírode boli 

poskytované infor-

mácie pre všetky ve-

kové kategórie, or-

ganizovali sa súťaţe 

a maľovanie na plát-

no. Deti sa hravou 

formou učili rozpoz-

návať ţivočíchy, 

rastliny, funkciu 

stromov a ekosysté-

mov. Malí i veľkí mohli si vyrobiť z ekopapieru podľa svojej 

fantázie umelecké dielo z odpadu. 

vlastné poznámky 

 

Prísnejšie európske normy postupne zatvorili skládky 

v Trenčianskom kraji. V súčasnom období  fungujú tri a naj-

väčšia v Lušteku pri Dubnici nad Váhom sa zaplní do konca 

roka 2010. Prevádzkovateľ ju chce rozšíriť, ale ľudia protestu-

jú. Z tohto dôvodu vyplýva, ţe odpad zo štyroch okresov 

Trenčianskeho kraja moţno nebude od budúceho roka kam 

vyváţať. Pôvodne slúţila pre okresy Trenčín a Ilava, ale po 

uzavretí skládok vo Sverepci a Lednických Rovniach sem za-

čali naváţať aj odpad z Povaţskej Bystrice a Púchova. „Pred-

tým sa na Luštek ukladalo asi 50-tisíc ton odpadu ročne. Dnes 

je to takmer o polovicu viac a kapacity sa rýchlo zapĺňajú,“ 

konštatoval technický riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen 

Miroslav Bicek, ktorá skládku prevádzkuje. Spoločnosť aj 

preto pripravila projekt rozširovania skládky, ktorý by mal si-

tuáciu vyriešiť na niekoľko rokov. V ňom počítajú s navý-

šením kapacity asi o milión metrov kubických. Na túto sku-

točnosť však reagujú aktivisti argumentujú blízkosťou zdroja 

pitnej vody v Kameničanoch a hroziacim znečistením pod-



702 

 

zemných vôd i záplavovým územím, na ktoré má skládka ex-

pandovať. 

 K odporcom sa pridali aj Priatelia zeme, ktorí argumentujú 

existenciou druhej skládky Lieskovec v blízkosti Lušteku, čím 

vyjadrujú nesúhlas s tvrdením, ţe nerealizovanie zámeru by 

predstavovalo rozpad systému odpadového hospodárstva v 

dotknutom regióne. Mesto Dubnica nad Váhom, v ktorej blíz-

kosti sa obe skládky nachádzajú, zatiaľ jednoznačné stanovi-

sko nezaujalo. „V prípade, ţe všetky postupy a materiály pre-

ukáţu, ţe skládka nebude mať negatívny vplyv na ţivotné pro-

stredie, potom sa mesto oficiálne vyjadrí.“ 

Zámer jej rozšírenia podporil aj Krajský úrad ţivotného 

prostredia v Trenčíne. Súčasne skomentoval situáciu v regióne 

ako momentálne váţnu, pretoţe sa zanedbali moţnosti, aby sa  

existujúce skládky zrekultivizovali. Všetky práce sa oneskorili 

a dospelo to do takého štádia, ţe hrozí, ţe odpad nebude kam 

vyváţať. V Trenčianskom kraji chýba spaľovňa, a tak sklád-

kovanie je tak jediný spôsob, ako s komunálnym odpadom na-

loţiť.  

Uskladnenie jednej tony odpadu na Lušteku dnes stojí obce 

36 eur bez DPH. V cene ešte nie je zarátaná doprava 

a poplatok obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Ak sa 

Luštek zaplní, uţ budúci rok zvýšenie poplatkov o 50 aţ 100 

%. „Vozenie na inú skládku vychádza na 54 aţ 72 eur za tonu. 

Čím väčšia vzdialenosť, tým je drahšia doprava. Ceny zvýši aj 

mýto na cestách prvej triedy. 

www.sme.sk 15. 3. 2010 

pomocná evidencia 150/1/2010 

 

O trenčianskom múre pri Okruhovom dome armády v sú-

vislosti s budovaním podzemných garáţí sa toho uţ dosť napí-

salo, ktoré vyústilo do prerušenia stavebných prác a zakon-

zervovania spomínaného múru. Odhalený múr bol vyhlásený 
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Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za národnú kul-

túrnu pamiatku, čím pamiatkové orgány sťaţili podmienky pre 

schválenie stavebné povolenie podzemných garáţí. Po roku 

prerušenia prichádza iniciatíva Archeologického ústavu, aby 

sa zistila odpoveď na otázku či nájdený múr bol predsunutým 

opevnením mesta, parcelačným múrom alebo súčasťou ohrady 

nejakého pozemku. 

Archeologický vý-

skum má dať odpo-

veď na otázku, či bol 

starý múr nájdený na 

pešej zóne v Trenčí-

ne naozaj predsunu-

tým opevnením mes-

ta. Toto si myslia to 

pamiatkári, na kto-

rých návrh ministerstvo kultúry vyhlásilo múr za národnú kul-

túrnu pamiatku. Archeológovia si tým však takí istí nie sú. 

„Naozaj, ten prvý dojem bol taký, ţe je to predsunuté opevne-

nie. Akonáhle sme sa však dostali k originálnym starým plá-

nom, tak sme si to začali porovnávať a musím povedať, ţe v 

ani jednom prípade 

nám na to miesto 

ten múr nezapadol,“ 

skonštatoval svoje 

zistené poznatky 

riaditeľ Archeolo-

gického ústavu v 

Nitre PhDr. Matej 

Ruttkay, CsC. Sta-

ré mapovanie však 

nesedí presne s 

dnešnými mapami. V súčasnosti sa teda nedá jednoznačne vy-

PhDr. Matej Ruttkay, CSc. Ing. Branislav Celler 
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lúčiť ani potvrdiť, ţe išlo o predsunuté opevnenie. Viac svetla 

by do veci mohol vniesť plánovaný výskum na krátkom úseku 

východnej časti múru. 

Múr nájdený pri stavbe podzemných garáţí mohol byť pod-

ľa PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. rovnako parcelačným múrom 

alebo súčasťou ohrady iného pozemku. „Sú tam ešte aj viaceré 

iné indície, ktoré sú na zváţenie - napríklad, ţe z vonkajšej 

strany múru nie je ţiadna priekopa, čo by sa očakávalo,“ po-

dotkol PhDr. Matej Ruttkay. Zároveň by archeológovia z tohto 

obdobia čakali 

skôr zemné opev-

nenie, ktoré by ak-

tívnejšie chránilo 

mesto pred delo-

strelectvom. PhDr. 

Matej Ruttkay tieţ 

poukazuje na to, 

ţe múr sa nachá-

dza medzi veľkým 

protitureckým 

opevnením a samotným mestom, čo je pre predsunuté opevne-

nie nelogické. Pri jeho datovaní sa dá s istotou povedať len to, 

ţe ho vybudovali niekedy medzi 15. aţ 19. storočím. 

Archeológovia múr preskúmali ešte v roku 2008. Pri prvej 

odbornej komisii, zvolanej priamo na nálezisku, vyslovili 

predpoklad, ţe by mohlo ísť o predsunuté opevnenie mesta. V 

oficiálnom písomnom stanovisku pre pamiatkový úrad však uţ 

boli zdrţanlivejší a načrtli aj ďalšie alternatívy. „Pamiatkári a 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodli ako roz-

hodli, mňa osobne trošku mrzí, ţe do toho ďalšieho procesu 

nás vôbec neprizvali napriek tomu, ţe ten výskum dodnes nie 

je ukončený,“ skonštatoval PhDr. Matej Ruttkay 

www.trencin.sk 21.05.2010 

pamiatkari a archeológovia si mali čo povedať 

http://www.trencin.sk/
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pomocná evidencia 346/1/2010 

 

Nedávne povodne začiatkom júna 2010, ktoré svojím roz-

sahom zasiahli celé Slovensko, spôsobili aj v Trenčíne na nie-

ktorých vodných tokoch problémy. Prívalová voda spôsobila 

vyliatie potoka v mestskej časti Belá a ohrozovala rodinné 

domy v jeho bezprostrednej blízkosti. Samozrejme, ţe to ne-

bolo tak hrozné ako východnom Slovensku Mesto Trenčín za-

čalo okamţite 

koordinovať bu-

dovanie hrádze 

z vriec naplne-

ných pieskom, 

ktorú realizovali 

vojaci z Veliteľ-

stva síl výcviku 

a podpory Po-

zemných síl Oz-

brojených síl 

Slovenskej re-

publiky, ktorí vrecia s pieskom ešte prikryli veľkým kamením.  

V súčasnej dobe je potok v najkritickejšom úseku prehĺbený 

tak, aby v prípade ďalších prívalových daţďov bol z hľadiska 

povodní bezpečnejší. K tomu iste prispeje aj fakt, ţe dnes je 

koryto potoka v Belej po celej svojej dĺţke vyčistené a prehĺ-

bené a to aj vďaka pracovníkom z Povodia Váhu. „S poteše-

ním sme prijali ponuku Zboru  väzenskej a justičnej stráţe 

Slovenskej republiky, ktoré ponúkli vyuţitie väzňov na po-

mocné práce pri povodniach. Vzhľadom na malý rozsah ohro-

zenia sme sa za ponuku tomto prípade poďakovali. Pre budúc-

nosť takúto ponuku radi prijmeme,“ uviedol prednosta Mest-

ského úradu Trenčín Ing. František Orolín 

www.trencin 15.06.2010 

http://www.trencin/
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Stroj na vysávanie psích 

exkrementov a drobných 

nečistôt začal v stredu                

7. júla 2010 pracovať na 

Soblahovskej ulici v Tren-

číne. Toto zariadenie na 

podnet mesta kúpila vysá-

vač firma Marius Pedersen, 

ktorá zabezpečuje o čistotu v meste. O novom zariadení bliţ-

šie povedal pracovník tejto firmy Ing. Miloš Mažár, ţe zaria-

denie stálo dva a pol tisíca eur, má benzínový motor a tridsať 

litrový odpadový kôš. Celkom ich majú vo firme na celé mes-

to Trenčín šesť kusov. Vysávač pracuje na princípe sania su-

chých psích exkrementov a suchého drobného odpadu nachá-

dzajúceho v trávnatom poraste. Jeho činnosť si prišiel pozrieť 

aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 

Mesto tieto lokality má vytipované, avšak vyzýva aj obča-

nov, aby nahlasovali miesta, kde by podľa nich trávnik takýto 

zásah potreboval.  

www.sme.sk 08.07.2010  

 

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Trenčíne predĺţil o 

dva roky platnosť sta-

vebného povolenia pre 

Ţeleznice Slovenskej 

republiky na prestavbu 

ţelezničnej trate. Týka 

sa vodných stavieb v 

rámci modernizácie ţe-

leznice v Trenčíne. Jej 

začiatok v minulosti 

viackrát preloţili a po-
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volenie by v septembri stratilo platnosť. 

„Vzhľadom na veľký objem prác a časovú náročnosť stavby 

nebol do dnešného dňa vybraný zhotoviteľ stavby. Správny 

orgán posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebola začatá a pretoţe 

podmienky a stanoviská dotknutých orgánov, za ktorých bolo 

stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, ţiadosti vyho-

vel a predĺţil platnosť povolenia na ďalšie dva roky,” uvádza 

sa v rozhodnutí úradu, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli 

mesta. 

Ţeleznice Slovenskej republiky termín začiatku prestavby 

etapy cez Trenčín nepoznajú. Komisia podľa hovorkyne ţe-

lezníc Martiny Pavlíkovej doposiaľ nevyhodnotila ponuky v 

tendri. Ten navyše napadla spoločnosť Skanska, ktorá ponúkla 

sumu cez 200 miliónov eúr, no bola vylúčená s odôvodnením, 

ţe nedostatočne vysvetlila ponúknutú cenu. Ţeleznice Sloven-

skej republiky sa snaţia, aby zmluva bola uzatvorená čo naj-

skôr, avšak v súlade so všetkými zákonmi, aby tak mohla Slo-

venská republika úspešne čerpať finančné prostriedky z fon-

dov Európskej únie” dodala Martina Pavlíková. 

Predpokladaný čas prestavby trate je 40 mesiacov. Ţelezni-

ce ešte nemajú všetky potrebné stavebné povolenia. Podľa 

Martiny Pavlíkovej ich budú získavať postupne, keďţe ide o 

líniovú stavbu. V súčasnosti sú vydané stavebné povolenia, 

ktoré umoţňujú začatie predmetnej stavby. Naposledy sa zača-

lo stavebné konanie v súvislosti s povolením na výstavbu no-

vého ţelezničného mosta, ktorý vybudujú v Trenčíne, aby sa 

zmiernil oblúk ţeleznice. Nariadené prerokovanie sa však 

skončilo hádkou medzi pracovníčkou Úradu pre reguláciu ţe-

lezničnej dopravy a miestnymi odporcami trate. Prerokovanie 

pracovníčka úradu vyhlásila za zmarené. 

Modernizácia trate v Trenčíne si vyţiada zbúranie letnej 

plavárne a presťahovanie tridsiatky rodín. Od začiatku sa stre-

táva s kritikou časti obyvateľov a komunálnych politikov, kto-
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rí preferujú prekládku trate mimo mesto. Proti, aj za moderni-

záciu ţeleznice boli v minulosti vypísané dve petície. 

Mesto má v trasovaní ţeleznice jasno a uţ v roku 2005 vy-

dalo územné rozhodnutie k ţeleznici a v súčasnosti stavia pre 

dotknutých ľudí nové domy a na Ostrove novú letnú plaváreň. 

Modernizácia ţelezničnej trate sa momentálne blíţi k Púcho-

vu. Ţeleznice Slovenskej republiky pracujú na úsekoch medzi 

Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami pred Trenčínom a 

medzi Trenčianskou Teplou a Belušou. 

www.sme.sk 27.07.2010 

pomocná evidencia 522/1/2010 
 

Mesto Trenčín sa rozhodlo systematicky revitalizovať ze-

leň. Prvou lastovičkou v tomto smere sa stal parčík na Holu-

byho námestí na Sihoti. Do uţívania nielen Sihoťanom ho dňa 

31. augusta 2010 odovzdali za osobnej účasti primátora mesta 

Ing. Branislava Cellera a predstaviteľov zmluvnej spo-

ločnosti Marius Pedersen, ktorá revitalizáciu zabezpečovala. 

Napriek chladnému a daţdivému počasiu si otvorenie zreno-

vovaného námestíčka nenechalo ujsť niekoľko zvedavcov. 

Holubyho námestie na sídlisku Sihoť je dnes veľmi príjem-

ným priestorom na oddych a relaxáciu. „Verím, ţe tento krás-

ny kúsok zelene 

s novými lavička-

mi a kvetmi prine-

sie všetkým radosť 

a ţe sa tu budete 

radi stretávať,“ za-

ţelal Trenčanom 

primátor 

Predtým neudr-

ţiavaná oddychová 

zóna sa počas nie-

koľkých prázdninových týţdňov poriadne zmenila a opeknela, 
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veď len odpadom z parčíka sa podarilo naplniť desať vriec. 

Okrem toho tu orezali suché konáre na stromoch, čím sa celý 

park presvetlil. Nový je nielen štrk na chodníkoch, ale nové sú 

aj lavičky,  odpadové nádoby a kvetinová výzdoba. 

Mesto Trenčín v súčasnosti pripravuje novú kyslíkovú drá-

hu na Brezine a v Parku M. R. Štefánika sa finišuje s re-

konštrukciou altánku, ktorý by mali otvoriť uţ o niekoľko dní 

www.trencin.sk 01.09.2010 

 

Dňa 6. septembra 2010 v Kultúrnom stredisku Juh na Ky-

jevskej ulici v Trenčíne, zasadal Výbor mestskej časti Juh za 

účasti hlavnej architektky mesta Trenčín Ing. arch. Adriany 

Mlynčekovej, poslancov a občanov  sídliska, na ktorom boli 

predloţené architektonické návrhy potenciálneho rozvoja 

a prípadného zahájenia následných rekonštrukčných prác na 

radových garáţach sídliska Juh. Poţiadavkou mesta Trenčín 

bolo vypracovať komplexný pohľad na moţné riešenia kritic-

kej situácie ohľadne radovej nadstavby garáţí v jednotlivých 

lokalitách sídliska Juh. Radové garáţe sú dlhú dobu 

v havarijnom stave, zateká do nich, opadáva omietka. 

Z dôvodu nesprávneho postupu pri hydroizolačných prácach je 

nutná celoplošná sanácia hydroizolácie, zároveň je nutná rea-

lizácia novej. Asfaltové strechy garáţí slúţiace zároveň ako 

parkovacie plochy pre 

ďalšie vozidlá sú takisto 

v značne poškodenom 

stave a je nutná ich opra-

va. Ich dlhodobé vyuţíva-

nie a s tým spojená záťaţ 

viedla v  niektorých prí-

padoch k značnému po-

škodeniu týchto objektov. Situácia je kritická a ţiada si rieše-

nie. 

http://www.trencin.sk/
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Takisto bolo nutné zhodnotiť celkový prínos statickej do-

pravy, vyhodnotiť a analyzovať moţnosti rozvoja, predloţiť 

štúdiu následnej úpravy zelene a okolitého terénu. 

Ideový návrh konštrukčného riešenia, štúdiu projektu, via-

ceré varianty a  vizualizáciu objektu nadstavbových garáţí 

prezentoval Ing. arch. Michal Vojtek. Štúdiu vypracoval 

podľa pokynov a poţiadaviek mesta Trenčín. Cieľom bolo po-

núknuť riešenie dlhodobo neúnosnej situácie týkajúcej sa ra-

dových garáţí na Juhu. Poukázal na výhody a nevýhody jed-

notlivých variantov, na finančné, stavebné a environmentálne 

ukazovatele projektu. 

V prípade staticky vhodných podmienok a  vyhovujúceho 

stavu pre samotnú nadstavbu, budú kontaktovaní vlastníci jed-

notlivých garáţí ohľadne následných rokovaní a prípadného 

vyuţitia ponúkaných moţnosti. V uplynulých rokoch sa poda-

rilo zrekonštruovať garáţové objekty na uliciach gen. Svobodu 

a Novomeského. V rozpočte mesta na rok 2010 čiastka na op-

ravy vyčlenená nie je. Prioritou poslanca Výboru mestskej 

časti Juh Branislava Zubričaňáka bude zasadzovať sa o vy-

členenie peňazí z následného rozpočtu mesta na rekonštrukciu 

týchto objektov. Priestor na vyjadrenie svojich názorov 

a námietok dostali aj prítomní občania a samotní majitelia ga-

ráţí, podnety ktorých boli zaznamenané a budú zakompono-

vané do následnej štúdie.  

www.trencinjuh.sk 14.09.2010  

 

Trenčín pripravil v sobotu 11. septembra 2010 benefičnú 

akciu pod názvom Psíci psíkom, ktorú pripravili na podporu 

Karanténnej stanice Trenčín.  Táto benefičná akcia na pomoc 

psíkom sa konala v priestoroch poľovníckej strelnice pri sta-

vidlách za mostami. Ako povedala za organizátorov Terézia 

Balušíková, s myšlienkou pomôcť nejako opusteným psíkom 

sa pohrávali uţ dlhšie. Vodila von psíkov z karanténnej stani-

http://www.trencinjuh.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6926331&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6926330&ids=6
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ce a videla, v akých podmienkach tam ţijú. Psíkov je veľa a 

ľudí, ktorí sa o ne starajú málo Tí nemajú čas pripravovať a 

robiť akcie, ktoré by im pomohli. Tak sme sa rozhodli, ţe ta-

kúto pripravíme,“ povedala Terézia. Pripravovať ju začali za-

čiatkom prázdnin. Ako dodala, chcú, aby toto podujatie malo 

pokračovanie. „Ak bude mať ohlas, budeme sa snaţiť, aby sa 

to stalo tradíciou.“ 

Okrem súťaţí pre psíkov Orieškiáda či minipreteky Agility 

pripravili sprievod-

né ukáţky dogdan-

cingu, dogfrisbee či 

športovej kynoló-

gie. „Tu mohli sú-

ťaţiť všetci psíko-

via, čo je na rozdiel 

od výstav, kde sú-

ťaţia len s papier-

mi. V súťaţi agili-

ty, teda poslušnosti, 

mali diváci moţnosť vidieť, ţe aj psíkovia z útulkov, ktoré bo-

li osvojené, sa dokáţu správnym prístupom veľa naučiť,“ po-

vedala Terézia Balušíková.  

Na Orieškiáde mohli majitelia prihlásiť psíka do niektorej z 

troch kategórií, alebo aj do všetkých. V dvoch, porotcovský 

miláčik a psík šikula rozhodovali porotcovia, psíka sympaťáka 

vyberali diváci. Aby sa zoznámila porota aj návštevníci so sú-

ťaţiacimi psíkmi, nastúpili všetci do radu a postupne ich maji-

telia predstavili. Súťaţili cez tri desiatky psíkov, väčšinou krí-

ţencov. Viacerí majitelia ich mali práve z útulkov. 

Psíka Okiho trénuje jeho majiteľka Veronika Topoľská od 

jari a podľa jej slov je veľmi učenlivý. „Z útulku sme ho brali, 

keď mal dva roky. Dovtedy som nemohla mať psíka, a tak 

som za nimi chodila aspoň do útulku a vodila ich von. A neja-
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ko si ma Oki našiel, lebo podľa vzhľadu by som si ho na prvý 

raz určite nevybrala. Presvedčil ma svojím charakterom,“ ho-

vorí Veronika, ktorá naučila Okiho zdolať dráhu, preskakovať 

prekáţky, slalom medzi tyčkami, prebehnúť tunelom. „Aj psík 

z útulku sa dá sa vycvičiť, hoci je starší. Vedia si váţiť, ţe do-

stali druhú šancu. A veľmi prilipnú k majiteľovi.“  

Podobnú skúsenosť má aj Erika Ožvaldová, ktorá si vzala 

z útulkov aţ štyroch psíkov. Keď si ich brala, bývali ešte v by-

te, teraz uţ majú psíkovia svoj výbeh na záhrade rodinného 

domu. „Psík z útulku je oveľa vďačnejší, ako od chovateľov, 

lebo vie, ţe je vyslobodený z koterca, vie, ţe sa mu pomohlo. 

Naviac nie sú ani také náchylné na choroby, ako čistokrvné 

psy. Nemáme s nimi ţiadne problémy, sú odolné a majú dobrú 

imunitu.“  

Aj v rodine Kališovcov našli nový domov psíkovia z útulku. 

„Na prvého ma prehovorila dcérka, keď mala štyri roky a po-

tom sme si povedali, ţe pri jednom sa dokáţeme postarať aj o 

ďalšieho. Mama má tieţ dvoch psíkov a oboch z trenčianskej 

karanténnej stanice,“ hovorí Michaela Kališová. Na Orieš-

kiádu prišla spolu s dcérkou Karolínou, ktorá súťaţila s krí-

ţencom Lolou. „Je veľmi šikovná a pokojná a veľký dobrák," 

dodáva, s tým, ţe by k nim najradšej presťahovali celú útulok, 

ale majú malý byt, takţe zatiaľ dvaja psíkovia musia stačiť.  

Medzi súťaţiacimi bola aj Badina. „Je z útulku, má šesť ro-

kov a je to kríţenec, ale nevieme čoho,“ povedala Nikola 

Miklasová z Trenčína. Ako doplnila jej sestra Ivana, videli jej 

fotku v novinách a tak sa im zapáčila, ţe sa pre ňu hneď vy-

brali. Keď si ju brali, mala tri mesiace. „Je to učenlivý psík, 

ale robí si aj čo chce. Poslúcha, keď vidí piškótu,“ prezradila 

Nikola.  

O svojom psíkovi povedala Daria Dankovičová, ţe ju majú 

od šteniatka a dostali ju od známych, ktorí ich chceli dať utra-
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tiť. „Je šikovná, je to milý hravý psík a ani veľmi nešteká,“ 

dodala.  

Výťaţok z akcie odovzdali organizátori zástupcom tren-

čianskej karanténnej stanice, v ktorej je v súčastnosti 65 v 23 

kotercoch. „Psíkovia by najviac potrebovali nové domovy, Pre 

nich, ale potrebujeme deky na zimu na zateplenie kotercov, 

uteráky, misky obojky, vôdzky, krmivo,“ vymenovala Lenka 

Mikušová. Podľa nej teraz ľudia menej berú psíkov, ako ešte 

pred rokom či dvoma. „Psíkovia z útulku sú vďačnejšie ako od 

chovateľa. Poznám prípady, keď sa u nás neznášali s inými 

psami, ale keď sa dostali do novej rodiny, zrazu nemajú s ni-

čím problém,“ povedala Mikušová. Ako pripomenula, záleţí, 

ako sa budú k nim ľudia správať, pretoţe pes nie je zlý, za je-

ho zlým správaním je človek. 

www.sme.sk 16.09.2010 

pomocná evidencia 608/1/2010  

 

Od štvrtka 8. júla 2010 môţu 

občania Slovenska uţ po ôsmy 

raz hlasovať v súťaţi Strom ro-

ka. Medzi dvanásť finalistov, 

ktorých vybrala porota zo 79 pri-

hlásených stromov sa dostala aj 

storočná Vŕba biela z Trenčína.  

„Najmladšou je tridsaťpäťroč-

ná vŕba biela z Košíc, so zaují-

mavým plazivým tvarom kmeňa  

a konárov. Najstarším  spomedzi 

finalistov  je 850 - ročný dub let-

ný  z Dubinného, ktorý patrí me-

dzi najstaršie stromy v  Európe. O 

titul Strom roka 2010 sa uchádza 

aj sedemstoročný tis obyčajný z Pruského, pod ktorým písal 
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básne Hugolín Gavlovič. Medzi dvanástku finalistov sa dosta-

la aj exotická pavlovnia plstnatá z Trnavy, ktorá kvitne do fia-

lova,“  informoval Milan Hronec, programový manaţér Na-

dácie Ekopolis, ktorá súťaţ vyhlasuje. Z nášho Trenčína sa do 

finále dostala vŕba biela. Táto storočná vŕba nachádza na Je-

senského ulici v závetrí Alianz – poisťovne. Má obvod kmeňa 

465 centimetrov a výšku 18 metrov. Do súťaţe ju prihlásil Jo-

zef Struhár z Bošáce, ktorý podľa jeho slov pozná vŕbu uţ 

dvadsať rokov a hovorí o nej, ţe „je to krásny strom, mohutný, 

podľa mňa je to najväčšia známa vŕba na Slovensku.“ Zacho-

vanie vŕby je podľa neho výsledkom citlivého prístupu 

architekta novej 

budovy, ktorý 

prispôsobil jej 

polkruhový tvar 

majestátnemu 

stromu, čo je v 

našich podmien-

kach ojedinelý 

jav. Na tomto 

strome je zaují-

mavé to, ako sa 

strom regeneroval po auguste 2008, keď ho značne poškodila 

veterná smršť. 

Trenčianske noviny 12.07.2010  

pomocná evidencia 487/1/2010 
 

      Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade, ktoré sa mali 

pôvodne začať na jeseň v roku 2010, sa presunuli na jar 2011. 

Informovala o tom riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína 

Babičová. Momentálne sa na hrade robia odvodňovacie práce, 

ktoré by mali vyriešiť statické problémy hradu. Odvodňovanie 

bude stáť pribliţne 133 - tisíc eúr, je financované z prostried-
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kov Trenčianskeho samosprávneho kraja a do konca roka 2010 

by mali byť tieto práce na ňom ukončené. 

„Bez toho nemá zmysel začať rekonštrukčné práce,“ vysvet-

lila Katarína Babičová dôvody budovania odvodnenia. Hrad 

podľa nej nebol riadne odvodnený, taktieţ tam nebola vybu-

dovaná kanalizácia, čo povaţuje aj za jeden z dôvodov zrúte-

nia časti hradieb v roku 2003 a o dva roky neskôr zase vypadla 

ďalšia časť vonkajšieho plášťa múru. Všetky ríny a vody sa do 

konca roka napoja na jedno centrálne odvodnenie, ktoré za-

chytí väčšinu daţďovej vody.  

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník Trenčianskeho 

hradu získal z eurofondov 2,5 milióna eúr na jeho opravu. Za 

tieto prostriedky zrekonštruujú objekt kasární v časti dolného 

hradu, ktorý je podľa správcu hradu, uţ dlhší čas v havarijnom 

stave a padajúce skaly ohrozujú návštevníkov. 

www.sme.sk 28. 9. 2010  
 

     Projekt Auparku v centre Trenčína získal ďalšie povolenie. 

Prešiel posudzovaním vplyvov na ţivotné prostredie a Minis-

terstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky ho odporučilo. Rezort má však 

38 podmienok. 

Proti projektu vystúpili pamiatkari. Krajský pamiatkový 

úrad v Trenčíne namietal výšku centra, ktorá podľa jeho názo-

ru zatieni panorámu na stred mesta pod hradom. Aj Pamiatko-

vý úrad Slovenskej republiky tvrdí, ţe veľký objekt v popredí 

historického jadra môţe negatívne ovplyvniť vyznenie pano-

rámy mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorú úrad povaţuje za 

jednu z najvýznamnejších na Slovensku. 

Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a re-

gionálneho rozvoja Slovenskej republiky konštatovalo, ţe 

stavba musí rešpektovať okolitú zástavbu. Tieţ, ţe začiatok 

výstavby je moţný aţ po vybudovaní kruhovej kriţovatky pod 



716 

 

cestným mostom. To je podmienka aj Mesta Trenčín aj Slo-

venskej správy ciest. 

Mesto Trenčín s výstavbou Auparku súhlasí. Investorovi uţ 

dalo súhlas na výrub necelej stovky stromov v malom parčíku 

medzi spleťou ciest, ktoré sa na predmetnom pozemku mo-

mentálne nachádzajú.. Vyrúbať ich však budú môcť aţ po vy-

daní právoplatného stavebného povolenia. Za stromy musí in-

vestor zaplatiť náhradu 89 500 eúr. Trenčín povolenie stavby 

podmienil vyriešením okolitej dopravy, čo si vyţiada aj vybu-

dovanie kruhového objazdu pod cestným mostom. Mesto tieţ 

nesúhlasilo s pôvodným projektom. Investor vypracoval nový, 

ktorý má opticky pripomínať okolitú zástavbu a nie jeden veľ-

ký blok. 

www.sme.sk 04.09.2010 

 

Od štvrtka 16. septembra 2010 sa budú môcť Trenčania 

zbavovať veľkoobjemového odpadu v druhom zbernom dvore 

na území mesta, ktorý bude umiestnený v areáli Mestského 

hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici a prevádz-

kovať ho bude Spo-

ločnosť Marius Peder-

sen. Zberný dvor sláv-

nostne otvorili dňa 13. 

septembra 2010 za 

účasti primátora Mesta 

Trenčín Ing. Branis-

lava Cellera. 

Obyvatelia Trenčína 

s trvalým pobytom v 

meste, ako aj tí, ktorí 

sa prihlásili k poplatku za komunálny odpad a drobný staveb-

ný odpad, ho budú môcť vyuţívať bezplatne v pondelok aţ 

sobotu od 8.00 do 18.00 hodiny. Zriadením ďalšieho zberného 
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dvora chce dať mesto Trenčín moţnosť zbavovať sa veľkoob-

jemového odpadu, čo najväčšiemu počtu obyvateľov a záro-

veň tak minimalizovať vznik čiernych skládok v Trenčíne. 

„Rozhodnutie zriadiť druhý zberný dvor v meste vyplynulo z 

potreby zberu separovaného odpadu 

a zhodnocovania druhotných suro-

vín z domácností. Tieţ sme chceli 

vyjsť v ústrety obyvateľom ţijúcim 

v mestských častiach, ktoré sú 

vzdialené od zberného dvora na Zla-

tovskej ulici, čo mnohých odrádzalo 

od toho, aby sem odpad priviezli,“ 

doplnil vedúci útvaru ţivotného 

prostredia a dopravy Mestského 

úradu v Trenčíne Ing. Ladislav Pe-

trtýl.  

Pôvodne druhý zberný dvor v Trenčíne chcelo mesto vybu-

dovať na nevyuţívanom mestskom pozemku pri trafostanici 

na Liptovskej ulici na sídlisku Juh. Obyvatelia z okolitých by-

toviek však nesúhlasili s jeho zriadením v ich blízkosti, a preto 

ako náhradnú alternatívu vybralo novú lokalitu na Soblahov-

skej ulici. 

www.sme.sk 13.09.2010 

pomocná evidencia 603/1/2010  

 

V dňoch 4. októbra aţ 3. novembra 2010 prebiehalo na 

území mesta Trenčín „Jesenné upratovanie“. Vývoz biolo-

gicky rozloţiteľného odpadu zo záhradkárskych osád sa usku-

točnil v dňoch 16. októbra 2010 a 23. októbra 2010.  

Odpad z jednotlivých stanovíšť bol odváţaný pomocou 

Ekocaru, ramenových nakladačov a malého hákového nakla-

dača. Zber nebezpečných odpadov bol vykonávaný priebeţne 

malým hákovým nakladačom. Malý hákový nakladač zabez-
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pečoval aj dočisťovanie stanovíšť po odvoze posledného kon-

tajnera. Biologicky rozloţiteľný odpad bol zhodnotený na 

kompostárni biologických odpadov v Trenčíne. Objemný od-

pad bol zneškodnený uloţením na skládke odpadov „Luštek“ 

v Dubnici nad Váhom. Nebezpečné odpady, OEEZ boli do-

časne uloţené v skladoch nebezpečných odpadov na  Zlato-

veckej ulici v Trenčíne a následne odvezené  na zhodnotenie a 

zneškodnenie.  

Na jednotlivých stanovištiach kontajnerov (s výnimkou zá-

hradkárskych osád) boli umiestnené 2 kusy veľkoobjemových 

kontajnerov, do ktorých bolo moţné ukladať biologicky rozlo-

ţiteľný odpad a objemný odpad. Aby nedošlo k miešaniu jed-

notlivých zloţiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozlo-

ţiteľného odpadu, prípadne aby do kontajnerov neboli umies-

tňované nepovolené druhy odpadov, na kaţdom stanovišti bol 

počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamest-

nanec Marius Pedersen, a.s. Trenčín, ktorý koordinoval celý 

systém odberu odpadu na danom stanovišti.  

Vývozy veľkoobjemových kontajnerov: 

- Počet stanovíšť IBV, KBV                     98             

- Počet stanovíšť (záhradkárske osady)             16 

- Počet vývozov – objemný odpad            140 

- Počet vývozov – biologicky rozloţiteľný odpad  176  

Zozbierané množstvá odpadov: 

- Oleje a tuky               0,045 t 

- Obaly obsahujúce nebezpečné látky                      2,875 t 

- Zariadenia obsahujúce chlórfluórované                1,375 t 

uhľovodíky (napr. chladničky)           

- Elektrické a elektronické zariadenia           5,260 t 

- Opotrebované pneumatiky             3,025 t 

- Biologicky rozloţiteľný odpad        125,39  t 

- Objemný odpad                  162,91  t 

- Spolu                    300,88  t 



719 

 

   

Celkové náklady spojené s jesenným upratovaním v Tren-

číne boli vyčíslené celkom na 20 387,76 eúr. 

Jesenné upratovanie mesta Trenčín sa uskutočnilo bez vý-

raznejších problémov. Súbeţne s činnosťou v oblasti odpadov 

boli vykonávané v jednotlivých lokalitách aj práce pri čistení 

verejnej zelene a miestnych komunikácií.  

pomocná evidencia 813/1/2010 

 

Vydaniu stavebného povolenia na výstavbu nového ţelez-

ničného mosta cez rieku Váh v Trenčíne nestojí nič v ceste. 

Povedal to riaditeľ Sekcie špeciálneho stavebného úradu, Úra-

du pre reguláciu ţelezničnej dopravy Štefan Hrivnák. „Vý-

sledkom miestneho zisťovania je, ţe ţiaden účastník konania a 

dotknutý orgán nevyslovil námietku, ktorá by bránila vydaniu 

stavebného povolenia,“ s tým, ţe územné rozhodnutie na stav-

bu podpísal trenčiansky primátor uţ pred piatimi rokmi. 

S vydaním stavebného povolenia súhlasilo bez výhrad aj 

mesto Trenčín. Poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľ-

stva Ján Babič však nepovaţuje bezvýhradné schválenie vy-

dania stavebného povolenia zo strany vedúcej útvaru architek-

túry a územného plánovania pri Mestskom úrade Ing. arch. 

Adriany Mlynčekovej za správne. Mesto je na strane investo-

ra. „Chýbali informácie a chýbali poţiadavky mesta v rámci 

dopravnej situácie v prípade staveniska a samotného projektu. 

Mesto je od začiatku jednostranne na strane investora. Chá-

pem, ţe chceme takúto investíciu, ale nie podvoliť sa všetkým 

podmienkam a nadbiehať poţiadavkám investora. Veci sa dali 

riešiť aj inak,“ povedal Ján Babič. Mlynčeková sa k problému 

pre médiá odmietla vyjadriť. 

Účastníci konania akceptovali pripomienku občianskeho ak-

tivistu Norberta Brázdu, ktorý pre moţné poškodenie a ná-

sledné odškodnenie poţadoval statické posúdenie priľahlých 
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stavieb. Poukázal aj na skutočnosť, ţe na ústnom konaní nebol 

predloţený plán organizácie výstavby. „Je to fraška. Uţ vo-

pred bolo jasné, ţe stavebné povolenie bude vydané a na neja-

ké námietky občanov dotknutých stavbou sa vôbec nehľade-

lo,“ zdôraznil Brázda. 

Nový  ţelezničný most cez Váh v Trenčíne je súčasťou tre-

tej etapy modernizácie ţelezničnej trate na rýchlosť 160 km v 

úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá. Podľa zástupcu generál-

neho projektanta - spoločnosti Reming Consult Jána Špánika 

bude most dlhý 360 metrov, stáť bude na siedmich pilieroch a 

bude slovenským unikátom. 

Ako prvý na Slovensku sa bude stavať metódou letmej be-

tonáţe, bude mať špeciálne trakčné vedenie, presklené proti-

hlukové steny a koľaje budú pevne ukotvené v betónovom 

lôţku. Jeho výstavba by mala trvať dva roky. 

www.sme.sk 07.10.2010 

pomocná evidencia 666/1/2010 

 

Dočasné vyriešenie alarmajúceho stavu kriţovatky pri sta-

nici pohonných hmôt ESSO pod Juhom na výpadovku 1./61 

do zóny obchodných centier sa blíţi. Mesto Trenčín pristúpilo 

k tejto investícii aj napriek tomu, ţe nie je vlastníkom ani 

správcom ciest, ktoré vstupujú do kriţovatky. Vlastníkom 

oboch ciest je Trenčiansky samosprávny kraj a ich správcom 

je Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto 

Trenčín však riešenie neúnosnej kaţdodennej situácie vodičov 

vzalo do svojich rúk a pripravilo rýchlo realizovateľný variant 

spočívajúci na dočasnom osadení svetelných dopravných zna-

čení. Tie budú zosynchronizované s najbliţšími kriţovatkami, 

aby nevznikali zápchy. 

Trvalé riešenie kriţovatky bolo naprojektované ako súčasť 

druhého cestného mostu cez rieku Váh v Trenčíne, na ktorú 

bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Na realizáciu 
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stavby jej investor SSC IVSC Ţilina uţ vyhlásil výberové ko-

nanie. Mesto Trenčín uţ v minulosti poţiadalo investora stav-

by, aby uvedenú stavbu zaradil medzi prioritné stavby. 

Provizórne riešenie kriţovatky prostredníctvom cestnej sve-

telnej signalizácie s jej technickými prvkami bude moţno po-

uţiť pri riešení iných kriţovatiek v meste. Počas úpravy kriţo-

vatky bude treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Toto 

riešenie bolo odovzdané do uţívanie motoristom dňa 29. ok-

tóbra 2010.  

www.trencin.sk 12.10.2010 

 

Modernizácia ţelezničnej trate medzi Novým Mestom nad 

Váhom a Púchovom za 7,2 mil. eúr získala stavebné povole-

nie. Jej výstavba by mala trvať 15 mesiacov. „V priebehu sta-

vebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by 

znemoţňovali povolenie stavby,“ uvádza sa v stavebnom po-

volení. Ak sa proti rozhodnutiu stavebného úradu do 15 dní 

nikto neodvolá, stavebné povolenie bude právoplatné. 

V rámci modernizácie sa zrušia úrovňové priecestie s cestou 

2/507 (Vlárska ulica) v Trenčíne a vybudujú sa chodníky. Pro-

jekt rieši mimoúrovňové kriţovanie ţeleznice s cestou a v 

mieste terajšieho úrovňového priecestia bude vybudovaný 

podjazd. V Trenčíne vznikne taktieţ nový ţelezničný most, 

ten je však samostatný objekt a povolenie na výstavbu uţ zís-

kal. „Uskutočnením stavby za stanovených podmienok nedô-

jde k zhoršeniu ţivotného prostredia, za podmienok uvede-

ných v tomto povolení nie je ohrozený verejný záujem ani ne-

primerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chráne-

né záujmy účastníkov konania,“ uvádza sa v stavebnom povo-

lení. 

www.sme.sk 26. 10. 2010  

 

http://www.trencin.sk/


722 

 

V súvislosti so zahusťovaním dopravy v meste Trenčín sa 

na jeho komunikáciách vytvárajú rozličné kolízne miesta. Jed-

ným z takýchto kritických miest, najmä s ohľadom na chod-

cov, je uţ dlhší čas prechod kriţovatkou Ulíc gen. M. R. Šte-

fánika a Kukučínovej ulice. Mesto Trenčín po zváţení rozhod-

lo zvýšiť bezpečnosť na tejto kriţovatke vybudovaním cestnej 

svetelnej signalizácie. 

„Pri hľadaní riešenia sa prioritne vychádzali zo zabezpeče-

nia maximálnej bezpečnosti celej kriţovatky. Z tohto dôvodu 

bude riadená nielen tzv. semaformi na tlačidlo pre chodcov pri 

priechode, ale budú na nej riadené všetky dopravné toky,“ 

zdôraznil vedúci útvaru ţivotného prostredia a dopravy Mest-

ského úradu v Trenčíne Ing. Ladislav Petrtýl.  

Z dôvodu maximálnej bezpečnosti bude aj v oboch smeroch 

zakázané odbočovať vľavo na Kukučínovu ulicu, čo znamená, 

ţe : 

- z centra mesta sa 

tak nebude dať od-

bočiť do dolnej 

časti Kukučínovej 

ulice. Vodiči sa na 

ňu dostanú otoče-

ním sa na okruţnej 

kriţovatke pri 

MAX-e a násled-

ným odbočením v smere od Ţiliny; 

- naopak, na tzv. hornú časť Kukučínovej ulice sa bude moţné 

odbočiť len zo smeru od centra mesta. Pre orientáciu cu-

dzích vodičov, teda nie z Trenčína pribudne aj nové do-

pravné značenie, ktoré ich bude na Kukučínovu ulicu navá-

dzať.  

Ing. Ladislav Petrtýl dodal, ţe v súčasnosti je vypracovaná 

a predrokovaná projektová dokumentácia a čaká sa na posled-
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né vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov. Prípravné prá-

ce v teréne by sa mali začať 5. novembra 2010. Cestná svetel-

ná signalizácia na tejto kriţovatke aj s príslušnou úpravou do-

pravného značenia by tak mala byť dokončená začiatkom de-

cembra 2010.  

I napriek tomu, ţe všetko bolo pripravené na realizáciu, 

investíciu stopol primátor Ing. Branislav Celler pre odpor ve-

rejnosti. 

Info Trenčín 03.11.2010 

pomocná evidencia 740/1/2010 

 

V reštaurácii pri synagóge sa dňa 29. októbra 2010 ukončil 

7. ročník Klubu darcov, ktorý vyhodnotil štyri predloţené 

projekty ako úspešné. Predstavilo sa : 

- Trenčianske hradné divadlo s novou hrou „Všetko o ţenách“,  

- Tanečná skupina Goonies v tradičnej „Tanečnej rozprávke 

Vianoc“,  

- Tanečná skupina Dţamál so známym „Laugaricio Orient 

Show“ 

-  a Kultúrne centrum Kubra predloţilo projekt zabezpečenia 

celoplošnej zrkadlovej steny pre výučbu orientálneho tanca, 

kalanetiky, aerobiku a gymnastiky detí materskej školy 

i Detského folklórneho súboru Kubranček.  

Kaţdý z projektov bol podporený sumou 400 euro. Zvyšnú 

nerozdelenú sumu vo výške 1.096 euro rozhodli členovia Klu-

bu darcov presunúť do ďalšieho ročníka Klubu darcov v roku 

2011. Ako kaţdý rok ani teraz nechýbali prezentácie šiestich 

minuloročných úspešných projektov. 

O hudobný úvod slávnostného večera sa postarala dvojica 

muzikantov, pedagógov zo Základnej umeleckej školy Pádi-

vého v Trenčíne – Mgr. art. Samuel Bánovec a Ludvík Sou-

kup. Ľahký dţez a melancholický šansón boli vynikajúcou ku-

lisou a príjemným oţivením spoločenského, a tak trochu aj 
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pracovného večera, pretoţe sa uskutočnil v roku desiateho vý-

ročia. Desaťročie jeho existencie je významný míľnik a hoci 

Trenčianska nadácia ešte stále nedosiahla dospelý vek, doká-

zala za toto krátke obdobie, z pohľadu rozvoja komunitných 

nadácií, vtiahnuť do svojich aktivít úctyhodné mnoţstvo ľudí, 

ktorí pre nadáciu pracovali, boli a stále sú jej priatelia alebo 

darcovia, bez ktorých by ţiadna z jej aktivít neexistovala. Aj 

ku Klubu darcov sa za tých desať rokov viaţu významné čísla.  

Klub darcov za toto desaťročné obdobie podporil 55 pro-

jektov v hodnote 27.900 euro a najviac sa táto podpora týkala 

oblasti kultúry v meste Trenčín. Jeho aktivity môţu kaţdoroč-

ne pokračovať vďaka vzácnemu individuálnemu darcovstvu, 

v súčasnosti 44 aktívnych členov. Na druhej strane však nie je 

zanedbateľná ani moţnosť darcov priamo a adresne rozhodo-

vať o podpore verejnoprospešných aktivít z prostriedkov Klu-

bu darcov. 

vlastné poznámky 

 

Na Brezine sa dňa 19. novembra 2010 strieľalo. Mimoriad-

nu poľovačku povolil Obvodný lesný úrad v Trenčíne na zá-

klade ţiadosti mesta Trenčín. Dôvodom rozhodnutia bolo 

premnoţenie diviakov, ktorí spôsobujú škody nielen v leso-

parku Brezina, ale 

najmä na pozemkoch 

susediacich s leso-

parkom. 

„Mal som nie-

koľko telefonátov od 

známych, ktorí mi 

volali, sme na pre-

chádzke a diviaci sú 

pred nami,“ povedal 

predseda Poľovníc-



725 

 

keho zdruţenia Ostrý vrch so sídlom v Soblahove Ján Drha. 

Keďţe lesopark uţ desaťročia nie je poľovným pozemkom a 

diviačia zver tu nemá prirodzeného nepriateľa, stráca plachosť 

a pre návštevníkov lesoparku môţe byť nebezpečná. Diviak je 

učenlivý tvor, on si tu zvykol, aj na ľudí uţ reaguje nie ako na 

ľudí. Ani v psoch, s ktorými sem ľudia z panelákov chodia 

nevidí nebezpečenstvo. 

V tento poľovný deň poľovníci prečesali iba tretinu leso-

parku. Na premnoţenú diviačiu zver budú pravdepodobne mu-

sieť zorganizovať ešte dve takéto akcie. Na poľovačke sa zú-

častnilo 38 poľovníkov strelcov so šiestimi poľovnými psami 

a 18 honcov. Podľa Jána Drhu sa im podarilo prejsť asi len tre-

tinu celého parku. „Počet diviačej zveri sa tu pohybuje okolo 

stovky a sto kusov na tristo hektárov lesa je abnormálne,“ po-

vedal. Za dopoludnie ulovili trinásť diviakov. Vzorky diviny 

poslali do laboratórií na zistenie chorôb. Ak budú negatívne, 

poľovné zdruţenie ponúkne divinu záujemcom na predaj. 

Počas poľovačky na jedného z poľovných psov zaútočil 

dospelý kanec. Psa napadol a spôsobil mu asi dvadsať centi-

metrovú trţnú ranu. „Niet sa čo čudovať, on je tam doma,“ 

povedal Drha. Uloviť agresívneho diviaka sa ale poľovníkom 

nepodarilo. Neobyčajná poľovačka si vyţadovala prísne bez-

pečnostné opatrenia. 

„Vyvesili sme po lesoparku asi tridsať oznámení, upozor-

ňovali sme na poľovačku cez tlač, poţiadali sme o spoluprácu 

mestskú políciu, ktorá hliadkovala na prístupových cestách,“ 

povedal poľovník. Keďţe sa im podarilo prejsť len asi tretinu 

lesa, do 31. januára budúceho roku by sa mali na Brezine 

uskutočniť ešte dve poľovačky. „Keď spočítam, ktoré oblasti 

sme neprešli, aké sú členité a zarastené krovinami, dá sa pred-

pokladať, ţe diviaky tam určite sú.“ 

Trenčianske noviny 26.11.2010 

pomocná evidencia 799/1/2010  
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Dňa 25. novembra 2010 bol prerazený ţelezničný tunel pod 

Turecký vrch pri Novom Meste nad Váhom, ktorý je súčasťou 

modernizácie ţelezničnej trate na úseku Nové Mesto nad Vá-

hom – Púchov za účasti predstaviteľov štátnej správa a samo-

správy. Z informácie o výstavbe tunela podal Ján Kušnír. 

„Výstavba tunela trvala jedenásť mesiacov. Tunel je na Slo-

vensku v poradí sedemdesiaty šiesty, zrealizovaný ako prvý po 

päťdesiatich rokoch. Turecký vrch mal najlepšie geologické 

podmienky zo všetkých tunelov, ktoré sa na Slovensku budo-

vali. Stavbu označil ako takmer bezproblémovú.“ Hlavný in-

ţinier projektu Ing. Anton Podolec konštatoval, ţe „stavba 

tohto tunela bol pilotným projektom, z ktorého budú čerpať pri 

projektoch ďalších pripravovaných tunelov. Pri projekte bola 

pouţitá ako ţelezničný zvršok pevná jazdná dráha, koľajová 

dráha bola zabetonovaná do ţelezobetónovej dosky. Ţivotnosť 

zvršku sa predpokladá okolo šesťdesiat rokov.“ Riaditeľ do-

pravnej spoločnosti OHL Ţelezničných stavieb Ing. Václav 

Bartoněk doplnil, ţe bezpečnosť tunela je riešená pevnou 

jazdnou dráhou. Prístupovú cestu do tunela tvorí betónová 

doska. Alternatívny 

prístup do tunela je 

zabezpečený prístu-

povou štôlňou upros-

tred tunela. O finan-

covaní investície in-

formoval generálny 

riaditeľ Ţelezníc 

Slovenskej republiky 

Ing. Vladimír Ľup-

ták, keď povedal, ţe „tunel bol financovaní z eurofondov 

a štátneho rozpočtu. Vynaloţili naň viac ako 260 miliónov eur. 

Vzhľadom na to, ţe ţelezničná trať prechádza cez chránené 

územie, zvaţovali sa viaceré varianty trasy. Ako najlepší va-
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riant bol vybraný popod Turecký vrch, pretoţe zásah do chrá-

neného územia bol minimálny. Tento variant pri modernizácii 

ţelezničnej trate je dobrým riešením zo strany ochranárov. 

Tunelová časť ubrala z rezervácie mal časť pri na vstupnom 

portáli. Prostriedky za zničené biotopy boli odvedené do štát-

neho rozpočtu.  

Trenčianske noviny 29.11.2010 

pomocná evidencia 836/1/2010  

 

Pred dvomi rokmi predalo mesto pozemky na sídlisku No-

viny firme hokejistu Mariána Hossu „Hossa Corp“ za 13.000 

m2 za sumu takmer 183-tisíc eúr v októbri 2008. Práce začali 

koncom tohto roka, po tom, čo firma získala právoplatné sta-

vebné povolenie. Spoločnosť tu má záujem vybudovať športo-

vý areál a aj golfové ihrisko.  

Ako uviedol Peter Neveriš z firmy „Hossa Corp“, uţ od 

odkúpenia pozemkov pracovali na projekte športovísk a hneď 

po získaní potrebných povolení začali s výstavbou, alebo 

presnejšie, s rekonštrukciou areálu. Podľa neho projekt zahŕňa 

tri tenisové kurty s umelým trávnatým povrchom, multifunkč-

né hard court ihrisko, ktoré po úprave môţe slúţiť na nohejbal, 

volejbal, basketbal, minifutbal, hokejbal, florbal. V lokalite 

plánujú aj menší golfový areál s jedným putting greenom a 

odpaliskom do siete. V súčasnosti sa pohrávame s myšlienkou 

inštalácie syntetickej umelej ľadovej plochy. Plánujeme zve-

ľadiť aj priestor za hrádzou, kde by mali spočiatku vyrásť dve 

pieskové ihriská pre pláţový volejbal, pripadne pláţový futbal. 

Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp, začal s výrubom 

stromov v areáli. O tie stromy sa nikto nestaral, neupravoval 

ich, mnohé boli aj choré. Pri čistení ich okolia sme našli 

mnoţstvo ihiel a striekačiek, ako aj iných predmetov, čo sme 

odstránili, takţe okolie je teraz vyčistené a bezpečnejšie Po 

ukončení výstavby sa uskutoční náhradná výsadba, ale uţ te-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7419801&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7419799&ids=6
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raz môţem povedať, ţe súčasťou celého areálu bude oveľa 

viac stromov ako tam bolo doteraz. Športoviská by mali slúţiť 

dopoludnia ţiakom zo škôl a popoludní širokej verejnosti. 

Úvodné rekonštrukčné práce by mali byť hotové na jar 2011. 

www.sme.sk 09.12.2010  

pomocná evidencia 873/1/2010 
 


