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Ochrana a tvorba životného prostredia 

 

Bez výraznej pomoci od štátu mesto Trenčín ani investori 

neúnosnú dopravnú situáciu nemôžu finančne zvládnuť, tak 

zhodnotil primátor situáciu Mgr. Richard Rybníček. Zároveň 

dodal, že „cez rieku Váh vedie jediný most, ktorý ja nazývam 

most smrti. Mám pocit, že tu všetci roky čakáme na tragédiu,“ 

Zdôraznil, že riešenie neúnosnej dopravnej situácie je pre neho 

absolútnou prioritou. 

Druhý cestný most cez Váh v Trenčíne zásadným spôso-

bom ovplyvní i keď celkom nevyrieši dopravnú situáciu 

v meste, len prerozdelí dopravu medzi obomi brehmi rieky 

Váh. Doprava, vedúca zo Zámostia na Juh, by mala byť traso-

vaná výhradne novým cestným mostom, čo výrazne odľahčí 

dopravu na komunikáciách v centre mesta. Na stavbu nového 

mosta je vydané stavebné povolenie a tender vyhlásený za-

čiatkom minulého roka 2010 Úrad pre verejné obstarávanie 

zrušil. Investorom stavby je štát prostredníctvom Slovenskej 

správy ciest. „V najbližšom čase by sa mal k tejto téme stret-

núť primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček s ministrom 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. Jánom Figeľom. Keďže 

sa očakáva, že výstavba potrvá dva roky, mesto Trenčín po-

žiadalo investora, aby začal s najkritickejšími objektmi stavby, 

ktoré by už v prvej fáze čiastočne zmiernili súčasnú nepriazni-

vú dopravnú situáciu. 

Ďalšou investíciou na úseku pozemných komunikácií na 

území mesta Trenčín by sa mala realizovať výstavba okružnej 

križovatky „Pod mostom“. Tú možno považovať za hlavnú 

križovatku v meste, prechádzajú ňou takmer všetky vozidlá, 

ktoré sa pohybujú medzi jednotlivými protiľahlými časťami 

mesta. Na stavbu sa v súčasnosti pripravuje projektová doku-

mentácia pre územné rozhodnutie. Mesto Trenčín má ďalej 

pripravený zámer pre tzv. juhovýchodný obchvat mesta, ktorý 
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zabezpečí dopravné prepojenie najväčšieho sídliska Juh so se-

vernou stranou mesta v smere na Žilinu. Zámer pripravil nie-

koľko variantov riešenia, na ktoré už bolo vypracované vy-

hodnotenie vplyvu na životné prostredie. Zatiaľ, ale nebol sta-

novený definitívny variant, na ktorý sa budú pripravovať ďal-

šie stupne projektovej dokumentácie. Ďalším dôležitým pro-

jektom, ktorý mesto Trenčín začína pripravovať, je križovatka 

pri hoteli Tatra, ktorej riešenie je zásadne podmienené realizá-

ciou modernizácie železničnej trate na území mesta, ktorá vy-

tvorí priestor na vybudovanie súbežnej ulice so súčasnou Ha-

sičskou ulicou. 

www.sme.sk 16.01 2011 

pomocná evidencia 11/1/2011 
 

Trenčín síce pozná budúcu podobu námestia, tá však reali-

tou tak skoro nebude. Mestu chýbajú peniaze a výzva na euro-

fondy nemá termín. Trenčín tak zostáva posledným krajským 

mestom, ktorého centrálne námestie neprešlo zásadnou rekon-

štrukciou. Mesto Trenčín plánovalo, v prípade získanie fi-

nančných prostriedkov z eurofondov, s rekonštrukciou hlav-

ného Mierového námestia už v roku 2011. Projektová doku-

mentácia na rekon-

štrukciu Mierového 

námestia je už dlhší 

čas pripravená, no 

ešte doposiaľ nebo-

la vyhlásená súťaž, 

cez ktorú sa chce 

mesto Trenčín 

uchádzať o euro-

fondy. Rekonštruk-

cia povrchového vzhľadu námestia podľa vtedajších predpo-

kladov mala stáť mesto 1,83 milióna eúr. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7605720&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7621958&ids=6
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Termín, kedy vyhlásia výzvu nevedelo spresniť ani Minis-

terstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Ako povedal 

Juraj Kadáš z odboru komunikácie s médiami, vzhľadom na 

rozsah a charakter revízie ROP do jej schválenia Európskou 

komisiou nie je možné zo strany riadiaceho orgánu pre Regio-

nálny operačný program reálne odhadnúť termíny vyhlásenia 

jednotlivých výziev, a teda ani pripraviť a uverejniť záväzný 

harmonogram výziev na predkladanie žiadostí na rok 2011. 

Napriek nejasnej situácii v prípade vyhlásenia výzvy, vý-

hrady k začatiu finančne náročnej rekonštrukcie námestia má 

aj primátor mesta Mgr. Richard Rybníček, keď povedal, že 

„s rekonštrukciou námestia tento rok určite nezačneme. Musia 

sa prehodnotiť aj ďalšie významné projekty projekty ako vý-

stavba Auparku, modernizácia nábrežia, či územný plán. Dal 

som si na ne urobiť analýzu a potom ako ich rozdiskutujem 

s odbornou verejnosťou a  s občanmi, k nim vydám stanovi-

sko“. 

Mesto si už v roku 2008 pozvalo architektov, aby vypraco-

vali návrh nového vzhľadu námestia. Rekonštruovať by sa ma-

lo podľa plánov brnianskeho ateliéru RAW. Jeho návrh vyšiel 

víťazne spomedzi siedmich projektov a rozhodovali o tom ob-

čania aj odborníci a obe skupiny sa zhodli. Podľa víťaznej štú-

die by sa nemal radikálne zmeniť tvár súčasného historického 

námestia. Trávnik v strede námestia by mal nahradiť centrálny 

ovál z rezanej doskovej dlažby, no zachované zostanú všetky 

stromy, ku ktorým pribudne ďalších dvadsať. Z väčšej časti 

zostane zachovaná pôvodná andezitová dlažba, avšak bude 

nanovo, aby zabezpečovala bezproblémovú chôdzu. Po rekon-

štrukcii bude námestie bezbariérové. 

Súčasťou rekonštrukcie Mierového námestia bude aj kom-

pletná obnova a údržba inžinierskych sietí. Na túto časť pro-

jektu už bolo vydané územné rozhodnutie. Mesto už komuni-

kovalo so správcami jednotlivých sietí,  aby si ich obnovu za-
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bezpečili zároveň s budúcou úpravou námestia, ktorú bude ro-

biť mesto. To znamená, že pod novým námestím sa požaduje 

mať zrekonštruované všetky siete tak, aby následne nemuselo 

dochádzať k zásahom do nového povrchu. 

www.sem.sk 19.01.2011  

pomocná evidencia 16/1/2011 

 

Zlepšenie dopravnej situácie v Trenčíne je v nedohľadne. 

Vodiči motorových vozidiel aj naďalej budú hromžiť na zá-

pchy a preplnené miestnych komunikácií. Druhý cestný most, 

ktorý Trenčanom sľubovali jeho primátori aj vlády, zostal na 

papieri. Od začiatku roka 2005 mal začiatok výstavby mosta 

niekoľko istých termínov, naposledy jar 2011, ktorý avizoval 

investor akcie Slovenská správa ciest. Lenže Úrad pre verejné 

zaobstarávanie však tender pre chyby zrušil, lebo neboli sta-

novené rovnaké podmienky v európskom vestníku a vo ves-

tníku Úradu pre verejné zaobstarávanie. Mesto sa snažilo 

urýchliť výstavbu mostu vypracovaním projektovej dokumen-

tácie na vlastné náklady za viac ako 1,5 milióna eur a vydalo 

aj stavebné povolenie. Slovenská správa ciest vo svojom vy-

jadrení konštatovala, že pripravuje podklady pre novú súťaž, 

pre ktorú vyhlásenia ešte nie je známy a bude akceptovať 

spracovanú projektovú dokumentáciu. 

O výstavbe nového mosta má rokovať primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček s ministrom dopravy Sloven-

skej republiky Ing. Jánom Fígeľom, ktorý prisľúbil situáciu 

definitívne vyriešiť, aby sa mohlo v priebehu roka 2011 

s výstavbou mosta. 

Trenčianske noviny 31.01.2011 

pomocná evidencia 38/1/2011 

 

Internetová stránka www.sme.sk dňa 6. februára 2011 pri-

niesla informáciu, že v oblasti Zámostia by mal pribudnúť no-

http://www.sme.sk/
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vý polyfunkčný dom za 3.765.000 eúr. Na rekonštrukciu a do-

stavbu reštaurácie Bianka vydalo mesto Trenčín stavebné po-

volenie dňa 4. augusta 2010. Polyfunkčný dom by mal vznik-

núť do troch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.. Zho-

toviteľa stavby vyberie stavebník výberovým konaním, kto-

rým je v tomto prípade trenčianska spoločnosť 2xN spol., 

s.r.o. 

Polyfunkčný dom vznikne prestavbou pôvodnej jednopod-

lažnej reštaurácie. V jeho suteréne budú garáže, sklady a bar, 

na prízemí zase obchodno-predajné prevádzky. Na horných 

poschodiach vybudujú 30 bytov. Pre obyvateľov domu i jeho 

návštevníkom bude k dispozícií 69 parkovacích miest, z toho 

budú tri určené pre imobilných. Prízemie i ubytovacia časť 

budovy by mali byť bezbariérové. Stavba bude dopravne na-

pojená na Piešťanskú a Zlatovskú ulicu, pričom celková plo-

cha upravených komunikácií a spevnených plôch by mala byť 

984,40 štvorcového metra. 

www.sme.sk 06.02.2011 

pomocná evidencia 493/1/2011 

 

Dňa 21. februára 2011 v areáli bývalého závodu Merina 

v Trenčíne likvidovala partia živnostníkov z Ružomberka a 

Prievidze v asi desaťmetrovej výške staré železobetónové 

premostenie medzi 

dvomi budovami aj 

s pomocou žeriava 

demontovať. Pri 

odpaľovaní železnej 

konštrukcie sa celé 

premostenie zrútilo. 

Našťastie pri tejto 

havárii nedošlo 

k usmrteniu, len 
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k menším poraneniam u dvoch robotníkov, ktorí boli odvezení 

do trenčianskej fakultnej nemocnice. Podľa vyjadrenia námes-

tníčky riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Te-

rézie Drobnej obaja zranení robotníci boli počas ošetrenia pri 

vedomí, komunikujú a mali by absolvovať CT – vyšetrenie. 

Veliteľ zásahu Ľuboš Liška z Hasičského a záchranného zbo-

ru v Trenčíne konštatoval, že po ich odvážali sanitky zranené 

osoby. Keďže pod zrútenou konštrukciou bola plynová fľaša, 

ktorá mala poškodený ventil a unikal z nej plyn museli hyd-

raulickými zdvihákmi  nadvihnúť spadnutú konštrukciu a fľa-

šu vytiahli. Bezprostredné ohrozenie širšieho okolia nehrozilo. 

Pod spadnutou konštrukciou bolo ešte niekoľko kyslíko-

vých fliaš na rezanie kovov, ktoré mala pripravené likvidačná 

partia robotníkov. Tie však neboli poškodené, preto ich hasiči 

vytiahli a premiestnili na bezpečné miesto. 

www.sme.sk 21.02.2011 

pomocná evidencia 81/1/2011 

 

Novú plaváreň na Ostrove Mesto Trenčín nadchádzajúce 

leto v roku 2011 neotvorí. Hoci je stavba dobudovaná, nevedie 

k nej žiadne inžinierske siete, teda voda, plyn či kanalizácia. 

Aj vzhľadom k meškaniu začiatku modernizácie železničnej 

trate, tak Trenčanom bude ešte aj túto tohoročnú letnú sezónu 

slúžiť súčasná letná plaváreň 

V piatok dňa  

11. februára 2011 

sa uskutočnilo 

pracovné stretnu-

tie vedenia Mesta 

Trenčín s predsta-

viteľmi spoloč-

nosti VOD-EKO, 

ktorá plaváreň 

http://www.sme.sk/
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budovala. Z rokovania vyplynulo, že firma si splnila všetky 

zmluvou dohodnuté povinnosti, ale nová plaváreň nemôže byť 

skolaudovaná. „Dnes tak máme v meste už dve atrakcie, ok-

rem jamy v centre aj novú plaváreň bez vody a zdroja tepla,“ 

uviedol trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Na novú plaváreň bolo vynaložených už takmer 7,5 milióna 

eur, kým Mesto 

Trenčín zinkaso-

valo za predaj 

pôvodnej plavár-

ne 4,3 milióna 

eur. Peniaze však 

neboli použité na 

výstavbu novej. 

V súčasnosti mu-

sí samospráva 

hľadať riešenia 

na sprevádzko-

vanie novej letnej plavárne, pričom prestavba železnice sa do 

mesta blíži. Podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby bráni už 

len sťažnosť jedného z neúspešných kandidátov vo verejnej 

súťaži na modernizáciu úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá. 

„Vybudovanie inžinierskych sietí potrvá niekoľko mesia-

cov, avšak v tomto prípade je s tým spojená aj rekonštrukcia 

mosta na Ostrov. Táto investícia si vyžiada podľa odborníkov 

vyše päť miliónov eur. Preto v súčasnosti nevieme povedať, 

kedy túto situáciu vyriešime. Určite nechceme dopustiť, aby 

krajské mesto ostalo bez funkčnej letnej plavárne,“  doplnil 

primátor Mgr. Richard Rybníček s dodatkom „Napadá ma je-

diné riešenie, osloviť bývalého primátora a zveriť mu takto 

dobudovanú plaváreň do prevádzky. 

www.trencin.sk 25.02.2011 

pomocná evidencia 97/1/2011 

http://www.trencin.sk/
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Studené a pritom suché počasie v mesiaci február spôsobi-

lo, že v ovzduší nad Trenčínom bolo zistené automatickou 

monitorovacou stanicou nadmerné množstvo tuhých znečisťu-

júcich látok. Ku dňu 27. február 2011 bola zistená na automa-

tickej monitorovacej stanici v Trenčíne 35-krát prekročená 24-

hodinová limitná hodnota pre znečisťujúcu látku PM10 - 50 

mikrogramov/m3 dosiahnutím úrovne 97 mikrogramov/m3.  

Krajský úrad ži-

votného prostredia 

v Trenčíne preto 

vyzval obyvateľov, 

aby obmedzili ces-

tovanie autami, vy-

konávanie staveb-

ných prác a vyku-

rovanie domácností 

tuhými palivami. 

Mesto Trenčín patrí 

v súčasnosti do pr-

vej desiatky miest s 

najväčším počtom prekročení povolených hodnôt PM10 v ov-

zduší. Sledovaných je pritom 38 monitorovacích staníc na ce-

lom Slovensku. 

Na základe analýzy Slovenského hydrometeorologického 

ústavu vyplýva, že najväčší podiel na znečistení ovzdušia v 

meste Trenčín má cezhraničný prenos, malé zdroje znečisťo-

vania ovzdušia, najmä vykurovanie domácností tuhými pali-

vami a doprava. 

Kvôli cezhraničnému prenosu udelila Európska komisia 

mestu Trenčín výnimku. V bežných prípadoch totiž po nedo-

držaní povoleného počtu prekročení sú udeľované sankcie. 

Automatická monitorovacia stanica pritom v roku 2009 name-

rala 32 prekročení, v roku 2010 ich bolo až 53 prekročení. 
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PM10 sú prachové častice do veľkosti 10 mikrogramov/m3. 

Zdrojom prachových častíc môžu byť prírodné procesy ako 

výbuch sopky, lesné požiare. Podiel na ich vzniku má aj ľud-

ská činnosť - spaľovanie tuhých palív, ťažba kameňa a uhlia. 

Významným zdrojom sú taktiež automobily s dieselovými 

motormi, ktoré nemajú katalyzátor. Vysoké množstvo pracho-

vých častí v ovzduší môže mať nepriaznivé účinky na ľudské 

zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest, spojiviek, 

kašeľ či kýchanie. 

www.sme.sk 01.03.2011 

pomocná evidencia 108/1/2011 

 

V novembri minu-

lého roka 2010 spo-

ločnosť Marius Pe-

dersen opravovala 

schody vedúce na že-

lezničný most na 

Radlinskej ulici. Tie 

sa však stali predme-

tom kritiky občanov, 

keď sa však sťažovali 

na kvalitu vykonanej opravy. Po obhliadke dňa 1.marca 2011 

bolo konštatovali, že sťažnosti obyvateľov sú oprávnené, keď 

schodiská sú v dezolátnom stave a pre chodcov sú ťažko prie-

chodné. Z tohto dôvodu si Mesto Trenčín si uplatnilo kom-

pletnú opravu schodov na náklady spoločnosti, aby sa schody 

opäť nerozpadli. Spoločnosť ich opraví až bude primerané po-

časie. 

Spoločnosť vo svojom vyjadrení konštatovala, že súčasný 

stav spôsobili prechádzajúci cyklisti a chodci, ktorí v priebehu 

opráv schodísk a nástupných rámp po nich prechádzali, čím 

opakovane poškodzovali už hotové opravy. Okrem toho na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7844189&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7844189&ids=6
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nekvalitu vykonanej práce prispelo chladné počasie v mesiaci 

november 2010.   

www.sme.sk 01.03.2011 

pomocná evidencia 109/1/2011  

 

Prosím vás, neskáčte z okraja bazéna ! varuje internetové 

vydanie známeho nemeckého magazínu Spiegel. Takúto vý-

strahu priniesol nadpis článku o novej letnej plavárni v Tren-

číne, ktorá nemá prípojku na vodu. Článok časopis prebral z 

nemeckej tlačovej agentúry DPA, ktorá cituje oficiálnu strán-

ku Trenčína. „Novú plaváreň na Ostrove mesto nadchádzajúce 

leto neotvorí. 

Hoci je stavba 

dobudovaná, 

nevedie k nej 

žiadna sieť 

ako voda, 

plyn či kana-

lizácia.“ 

„Aj keď to 

znie až ko-

micky, ide o 

vážnu záleži-

tosť a čakajú nás veľmi ťažké rokovania, aby to železnice za-

platili,“ reagoval na článok v Spiegeli nový primátor Trenčína 

Mgr. Richard Rybníček. Tvrdí, že situáciu zavinilo predošlé 

vedenie mesta na čele s primátorom Ing. Branislavom Celle-

rom, ktorý sa „zrejme sa domnieval, že siete preplatia železni-

ce. Rokovania nedotiahol do nejakých záväzkov, skončilo sa 

to len pri ústnych prísľuboch.“ Ing. Branislav Celler na svoju 

obranu tvrdí, že „mesto malo postaviť plaváreň a infraštruktú-

ru mal zabezpečiť investor modernizácie železničnej trate. 

Z rokovaní vyplynulo, že siete budú súčasťou modernizácie. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7854000&ids=1
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,748409,00.html
http://trencin.sme.sk/c/5784824/novopostavenej-letnej-plavarni-chyba-vodovod-i-kanalizacia.html
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Je to  iba otázka času, naťahuje to vyhodnotenie tendra.“ Naj-

horšie na všetkom je, že Železnice sa k záväzku nehlásia. „Zá-

ležitosť je predmetom skúmania a rokovaní na úrovni Železníc 

Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy Slovenskej repub-

liky a Mesta Trenčín. Najhoršie je, že plaváreň je dokončená, 

nebude ju možno dať do prevádzky, preto bude chátrať. Vzni-

kajú náklady na jej ochranu strážením a okrem toho bežia zá-

ručné lehoty na technológie. Je to manažérsky absolútne ne-

zvládnutý projekt,“ tvrdí primátor Mgr. Richard Rybníček. 

www.sme.sk 03.03.2011  

pomocná evidencia 122/1/2011 

 

Meškajúca výstavba nového cestného mosta v Trenčíne cez 

Váh sa pravdepodobne predraží. Slovenská správa ciest plánu-

je v apríli 2011 vyhlásiť opakovaný tender na stavbu mosta za 

predpokladanú cenu 60,36 mil. eur bez dane z pridanej hodno-

ty. 

Podľa predbežného oznamu vo Vestníku verejného obsta-

rávania a Úradnom vestníku Európskej únie stavebné práce by 

mali trvať 1 095 dní od 

uzavretia zmluvy s vy-

braným dodávateľom. 

Pôvodnú verejnú súťaž 

nariadil Úrad pre verejné 

obstarávanie zrušiť vlani 

v máji. Odhadované ná-

klady na stavbu mosta v 

Trenčíne vtedy dosaho-

vali 51,32 mil. eur bez 

dane. 

Predpokladaná cena tejto investície od vyhlásenia predchá-

dzajúceho tendra v novembri 2009 vzrástla o 18 %. Vo zvýše-

nej predpokladanej cene za stavebné práce je zohľadnená in-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7854006&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7895570&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7895573&ids=6
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flácia. Stavebné práce začnú po ukončení verejného obstará-

vania na zhotoviteľa stavby a schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok. Stavba mosta má byť spolufinancovaná z 

európskych peňazí v rámci Operačného programu Doprava. 

Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú súťaž na stavbu 

druhého cestného mosta v Trenčíne s predpokladanou cenou 

51,32 mil. eúr bez dane v novembri 2009. Práce boli napláno-

vané na štyri roky. Stavba bola zaradená v zozname širšieho 

zásobníka projektov ciest prvej triedy v programovom období 

2007 až 2013, ktoré majú byť spolufinancované zo zdrojov 

Európskej únie. 

Úrad pre verejné obstarávanie však neskôr nariadil zrušiť 

tender, pretože Slovenská správa ciest podľa neho porušila pri 

súťaži zákon o verejnom obstarávaní a nedostatky mohli mať 

zásadný vplyv na jej výsledok. 

www.sme.sk 10.03.2011  

pomocná evidencia 155/1/2011 

 

Prvých osem rodín, ktoré sa pre modernizáciu železničnej 

trate v meste musia opustiť a vysťahovať sa z nich, majú už 

postavené nové 

domovy. V lo-

kalite Na Ka-

menci Mesto 

Trenčín pro-

stredníctvom 

spoločnosti Mo-

nolit Slovakia, s. 

r. o. Trenčín 

postavilo osem 

rodinných do-

mov. „Dňom 15. marca 2011 začalo kolaudačné konanie. Teh-

lové domovy spĺňajú technické normy. Sú zateplené, pričom 
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každá rodina mala možnosť výberu interiéru,“ povedal Ing. 

Peter Blažek z Útvaru životného prostredia a dopravy Mest-

ského úradu v Trenčíne.  

Mesto Trenčín investíciu hradilo zo svojho rozpočtu. „Do-

my na základe aktuálneho znaleckého posudku po schválení 

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne vymení za tie pôvodné, 

ktoré následne odpredá Železniciam Slovenskej republiky,“  

uviedla vedúca Útvaru majetku mesta Ing. Gabriela Vanko-

vá.  

Modernizácia železničnej trate v Trenčíne si vyžiada sťa-

hovanie 28 

rodín. Sedem-

násť z nich 

pristúpilo na 

finančnú kom-

penzáciu. 

„Tieto peniaze 

boli až na jed-

nu výnimku 

všetkým rodi-

nám už Mes-

tom Trenčín 

vyplatené, pričom Železnice Slovenskej republiky Mestu 

Trenčín preplatili zatiaľ kompenzácie pre štrnásť rodín,“ dopl-

nila Ing. Gabriela Vanková. Ďalej doplnila, že „s jednou rodi-

nou rokujú priamo Železnice Slovenskej republiky a zostávajú 

tak dve rodiny, ktorým mesto postaví nové domy a to 

v lokalite na Ulici Michala Kišša a v časti mestskej časti Kub-

ra. Momentálne sa čaká na vydanie stavebného povolenia pre 

tieto domy, aby sa pristúpilo k realizácii stavieb.“  

www.trencin.sk 15.03.2011 

pomocná evidencia 157/1/2011 

 

http://www.trencin.sk/
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V Trenčíne dňa 22. marca 2011 sa slávil Svetový deň vo-

dy, ktorý organizovala Trenčianska vodohospodárska spoloč-

nosť v spolupráci s Krajským úradom životného prostredia v 

Trenčíne a Obvodným úradom životného prostredia v Trenčí-

ne pre takmer šesťdesiat študentov stredných škôl a verejnosť. 

Jej súčasťou bol 

prednáškový cyklus 

s tematikou vody a 

exkurzia v čistiarni 

odpadových vôd. 

„Voda je hlavnou 

zložkou nášho ži-

votného prostredia a 

touto formou sme 

chceli na to upozor-

niť širokú verejnosť 

a mladých ľudí. Pre 

študentov to mohla byť praktická skúsenosť, ako sa dozvedieť 

niečo viac o čistení odpadových vôd,“ uviedol prednosta Kraj-

ského úradu životného prostredia v Trenčíne Mgr. Jozef Let-

ko. 

Na dnešnej exkurzii mohli záujemcovia vidieť všetky fázy 

čistenia odpadových vôd v pravobrežnej čistiarni odpadových 

vôd, ktorá je novšia. Krajský úrad životného prostredia v 

Trenčíne spoluorganizoval podobnú akciu prvýkrát a v naj-

bližšej chce osláviť aj aprílový Deň Zeme. 

Dnešný deň 22. marec 2011 bol v roku 1992 vyhlásený 

valným zhromaždením Organizácie spojených národov  za 

Svetový deň vody. Ponúka príležitosť na podporu aktivít, kto-

ré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o výz-

name vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovna-

ko aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. Tento deň 

slúži na pripomenutie toho, ako je voda pre nás dôležitá a na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7960140&ids=1


669 
 

uvedomenie si, že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre 

ďalšie generácie. 

www.sme.sk 22.03.2011  

 

Mesto Trenčín sa zapojilo dňa 26. marca 2010 do celosve-

tovej akcie s názvom Hodina Zeme. medzi 20:30 a 21:30, 

keď zhaslo osvetlenie viacerých pamiatok v meste. Vo tme na 

hodinu zostal Farský kostol na Mariánskom námestí, Galéria 

Bazovského na Palackého ulici, Piaristický kostol, Morový 

stĺp, synagóga, mestský úrad a mestská veža. Bolo vypnuté aj 

verejné osvetlenie, iluminácia hradnej skaly a Trenčiansky 

hrad. Podľa vlastného uváženia sa do projektu zapojili aj oby-

vatelia a inštitúcie, keď v sobotu o 20:30 h na hodinu zhasli 

svetlá vo svojej domácnosti či firme. 

Organizátorom Hodiny Zeme bola celosvetová ochranárska 

organizácia World 

Wildlife Fund 

(WWF), ktorej po-

slaním je zastave-

nie ničenia priro-

dzeného prostredia 

a vybudovanie bu-

dúcnosti, kde ľudia 

budú môcť žiť v 

harmónii s príro-

dou. Vlani sa do 

projektu zapojilo 128 krajín sveta. Medzi svetoznámymi pa-

miatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím sa objavili napr. 

Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Brazílii, 

parížska Eiffelova veža, most Golden Gate v San Franciscu a 

rímske Koloseum. Projekt Hodina Zeme podporili na Sloven-

sku v tomto roku napríklad mesto Spišská Nová Ves, predajňa 

Trenčiansky hrad sa zahalil na jednu hodinu do tmy 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7972338&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7972336&ids=1
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nábytku IKEA v Bratislave či Múzeum Bojnice zhasnutím 

osvetlenia Bojnickeho zámku. 

vlastné poznámky 

 

Na pohyb diviačej zveri v okolí parku pod Juhom upozorni-

li poľovníkov občania. „Mali sme niekoľko telefonátov, že sa 

tam diviaky zdržujú najmä večer v krovinách,“ hovorí predse-

da Poľovníckeho združenia Ostrý vrch Soblahov Ján Drha. 

„Vedľa parku sa nachádzajú zanedbané pozemky zarastené 

hustou krovitou vegetáciou. Na nich má diviačia zver vhodné 

úkrytové podmienky a to aj napriek ruchu mesta, na ktorý si 

táto mimoriadne adaptabilná zver dokáže zvyknúť.“ 

Dôkazom ich výskytu bola rozrytá plocha vedľa cesty pri 

podjazde pod sídliskom Juh. Pôsobenie pachových ohradníkov 

je dočasné, preto poľovníci 

nevylučujú, že sa zver mô-

že po nejakom čase na tie-

to miesta opäť vrátiť, naj-

mä ak ju tam bude lákať 

atraktívna potrava. Divia-

čia zver má svoje ležoviská 

v neďalekom lesoparku 

Brezina. Keďže sa pre-

množila, poľovníci na tejto 

nepoľovnej ploche uskutočnili už tri poľovačky.  

Na odstránenie pohybu diviačej zveri poľovníci postriekali 

kríky v okolí parku pod sídliskom Juh v Trenčíne penou, ktorá 

by mala odradiť diviačiu zver od pobytu na tomto mieste. Ako 

povedal Ján Drha, pena obsahuje pre zver odpudzujúce che-

mické prípravky. Do akej miery to pomôže, ukáže čas. 

www.sme.sk 28.03.2011 
 

pachové ohradníky 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7991454&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7991454&ids=6
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Slovenská správa ciest po viac ako roku opäť vyhlásila ve-

rejnú súťaž na stavbu nového cestného mosta v Trenčíne. Sta-

vebné práca za predpokladanú cenu 60,36 mil. eúr bez dane z 

pridanej hodnoty sú naplánované na 1 095 dní od uzavretia 

zmluvy s vybraným dodávateľom. Cestári plánujú stavbu mos-

ta cez Váh spolufinancovať z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. 

Záujemcovia majú požiadať o súťažné podklady do 20. ap-

ríla 2011. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 22. jú-

na 2011. Uchádzači musia preukázať obrat zo stavebnej výro-

by v predošlých troch rokoch v objeme vyše 25 mil. eúr bez 

dane. Uchádzač v pozícii hlavného zhotoviteľa musí mať skú-

senosť s výstavbou najmenej dvoch mostov v dĺžke nad      

100 metrov počas predchádzajúcich päť rokov. 

Pôvodnú verejnú súťaž na stavbu mosta v Trenčíne nariadil 

Úrad pre verejné obstarávanie zrušiť vlani v máji 2010. Slo-

venská správa ciest podľa úradu porušila pri súťaži zákon o 

verejnom obstarávaní a nedostatky mohli mať zásadný vplyv 

na jej výsledok. Odhadované náklady vtedy dosahovali 51,32 

mil. eur bez dane. Predpokladaná cena stavby mosta od vyhlá-

senia predchádzajúceho tendra v novembri 2009 vzrástla o 18 

%. 

„Vo zvýšenej 

predpokladanej cene 

za stavebné práce je 

zohľadnená inflá-

cia,“ zdôvodnila ne-

dávno nárast odha-

dovaných nákladov 

na stavbu trenčian-

skeho mosta hovor-

kyňa Slovenskej 

správy ciest Iveta 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8010990&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8010992&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8010992&ids=6
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Fedorová. „Stavebné práce začnú po ukončení verejného ob-

starávania na zhotoviteľa stavby a schválení žiadosti o nená-

vratný finančný príspevok“. Výstavba trenčianskeho mosta 

bola pôvodne plánovaná na štyri roky. Stavba bola zaradená v 

zozname širšieho zásobníka projektov ciest prvej triedy v 

programovom období 2007 až 2013, ktoré majú byť spolufi-

nancované zo zdrojov Európskej únie. 

www.sme.sk 02.04.2011 
 

Mestá a obce po zimnom období začali s tradičným uprato-

vaním. Výnimkou nebolo ani mesto Trenčín, ktoré od 4. apríla 

2011 odštartovalo mesačný cyklus jarného upratovania, za-

bezpečeného rozvozom veľkoobjemových kontajnerov podľa 

harmonogramu po celom meste.  

Mesto Trenčín koncom marca 2011 zároveň začalo aj 

s čistením ulíc po zimnej údržbe ciest. Práce by sa mali skon-

čiť do konca mesiaca apríla. „Práce sú zmluvne zabezpečené 

a špecifikované v objednávkach na príslušné kalendárne me-

siace, čo do rozsahu, ako aj finančných možností na túto čin-

nosť. Predpokladá sa, že poveternostné podmienky umožnia 

vykonať všetky činnosti. Okrem toho sa celoročne zabezpeču-

je ručné zametanie historického centra a strojové zametanie 

komunikácií a 

spevnených 

plôch. 

„Čistenie 

chodníkov, 

ktoré susedia 

s pozemkami 

vo vlastníctve 

mesta, v plnom 

rozsahu zabez-

pečuje Mesto 

http://www.sme.sk/
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Trenčín cestou svojho dodávateľa prác. I keď Mesto Trenčín 

má vo vlastníctve cca 156 kilometrov chodníkov, 

v zmysle cestného zákona a príslušného všeobecne záväzného 

nariadenia čistenie chodníkov, ktoré susedia s pozemkami vo 

vlastníctve tretej osoby, je povinný zabezpečiť vlastník, užíva-

teľ alebo správca týchto nehnuteľností v plnom rozsahu. 

www.trencin.sk 05.04.2011 

 

Pred tromi rokmi nevyšiel železniciam projekt na opravu 

chátrajúcich železničných staníc v niektorých mestách medzi 

nimi aj v Trenčíne. Opravu ponúkali súkromným spoločnos-

tiam za právo využívať v nich komerčné priestory. Železnice 

túto ponuka skúsili opäť. 

O zámere Železníc Slovenskej republiky informovala ho-

vorkyňa Martina Pavlíková. „Železnice vyhlásili 31. marca 

2011 obchodnú verejnú súťaž pre stanice v Trenčíne, Prievidzi 

a Žiline. Ide o pokračovanie projektu Moderná stanica,“ po-

vedala. 

Podmienky sú aj teraz podobné. Ak sa nájde záujemca, kto-

rý zabezpečí ich obnovu formou verejno-súkromného partner-

stva, ako protihodnotu za vykonanie rekonštrukčných prác mu 

železnice dajú právo užívať komerčné priestory staníc na dobu 

určitú. Súťažné návrhy očakávajú do konca augusta 2011. 

Napriek tomu, že 

pilotný projekt z ro-

ku 2009 neskončil 

žiadnou zmluvou 

medzi súkromným 

investorom a želez-

nicami, spoločnosť 

to nepovažuje podľa 

Pavlíkovej za neús-

pech. Príčinu vidí aj 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8075904&ids=6
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v celkovej nepriaznivej situácii v realitnej oblasti. Pozitívne je, 

že získali skúsenosti s PPP projektmi. O súťaž a rekonštrukciu 

štyroch vybratých staníc, Trenčín, Žilina, Prievidza a Nové 

Mesto nad Váhom pred tromi rokmi prejavilo záujem až 19 

spoločností, ale prihlásilo sa ich však len päť. 

Napokon rekonštruovať všetky vybrané stanice chcela iba 

jedna talianska spoločnosť. Traja ďalší uchádzači mali záujem 

len o trenčiansku stanicu, jeden o žilinskú. Taliani však pred 

termínom na predkladanie návrhov odstúpili a prievidzská a 

novomestská súťaž sa tak skončili skôr, ako sa začali. Návrhy 

na modernizáciu trenčianskej a žilinskej stanice napokon pred-

ložila iba jedna firma. Oba projekty však boli podstatne 

skromnejšie, ako si ich Železnice Slovenskej republiky pred-

stavovali.  

www.sme.sk 12.04.2011  

pomocná evidencia 213/1/2011 
 

Pri upratovaní lesoparku Brezina v Trenčíne v utorok 19. 

apríla 2011 pomáhali úradníci a študenti. Akciu pri príležitosti 

Dňa Zeme zorganizoval Krajský úrad životného prostredia v 

Trenčíne. „Chceme pomôcť vyčistiť Brezinu po zime, aby 

nám všetkým moh-

la slúžiť na jarné a 

letné opekačky a 

oddych v prírode. 

Akcia je zároveň 

snahou vytiahnuť 

deti do lesa a uká-

zať im jeho čaro pri 

príležitosti Medzi-

národného roka le-

sov 2011,“ uviedla Erika Kostková z trenčianskeho Krajské-

ho úradu životného prostredia v Trenčíne. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8075905&ids=6
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Do upratovania sa zapojilo 30 zamestnancov Krajského 

úradu životného prostredia v Trenčíne a Obvodného úradu ži-

votného prostredia v Trenčíne a takmer 50 žiakov, študentov 

či skautov. Vyzbieraný odpad po ukončení akcie bol  vysepa-

rovaný a uložený na miesto, kam patrí. V rámci Dňa Zeme sa 

okrem upratovania Breziny sa deti zúčastnili dvoch prednášok 

a hier v lese. 

www.sme.sk 18. 4. 2011 

pomocná evidencia 227/1/2011 

 

V stredu 20. apríla 2011 sa v Trenčíne s dvojdňovým pred-

stihom oslavoval Deň Zeme. Na Mierovom námestí rozložili 

informačné 

stánky viace-

ré enviro-

mentálne or-

ganizácie, 

ktoré prezen-

tovali svoju 

činnosť. 

Návštení-

ci si mohli 

vypočítať 

vlastnú eko-

logickú sto-

pu, dozvedeli sa informácie o kriminalite v životnom prostre-

dí, alebo sa mohli zoznámiť s výrobkami z odpadkov. Na Mie-

rovom námestí do užívania slávnostne uviedli Eko-mapu 

Trenčianskeho kraja, ktorú vytvorili kolektívy z jedenástich 

základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja. Eko - mapa 

odpovedá na otázky, kde odovzdať pokazenú práčku, kam 

s nepotrebným šatstvom, kde kúpiť zdravé potraviny či kam sa 

vybrať s rodinou počas víkendu. V rámci Dňa Zeme sa čistilo 
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aj nábrežie, konkrétne priestor pri bývalom ihrisku Gymnázia 

Ľ. Štúra pod cestným mostom pri rieke Váh, ktorý sa bude 

zveľaďovať v rámci projektu Ekopolis v spolupráci s Centrom 

enviromentálnych aktivít Trenčín. Do tohto priestoru plánujú 

umiestniť drevené prvky na šantenie detí, miesto na opekanie 

a podobné aktivity, aby miesto pritiahlo ľudí. Daný priestor 

čistili tri triedy stredo-

školákov, skauti a ďal-

ší dobrovoľníci. Za 

dve hodiny brigádnici 

naplnili deväťdesiat 

vriec. Študenti boli 

prekvapení, čo všetko 

našli – plechovky, fľa-

še, rošt z postele a vše-

ličo iné. Keďže sa ešte 

všetko nevyzbieralo, 

tak si mladí naplánovali podobnú aktivitu na 4. mája toho ro-

ku. Predpokladá sa, aby táto oddychová zóna slúžila verejnosti 

koncom roku 2011. 

www.trencin.sk 21.04.2011 

Trenčianske noviny 26.04.2011 

pomocná evidencia 231/1/2011, 241/1,2/2011,  

 

Pri príležitosti Dňa 

Zeme zasadilo dňa 20. ap-

ríla 2011 občianske zdru-

ženie Pre prírodu v Parku 

M. R. Štefánika v Tren-

číne nový strom ginko, 

ako symbol návratu a 

ochrany zelene v meste. 

Združenie k sadeniu pri-

http://www.trencin.sk/
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zvalo aj primátora Mgr. Richarda Rybníčka, aby sa zlepšili 

vzťahy medzi mestom Trenčín a ochranármi a nové vedenie 

mesta viac propagovalo ekologické aktivity. Nové ginko bolo 

vypestované v Bojkoviciach, dve metre vysoké. 

Pred troma rokmi na pozemku vedľa mestského parku 

v súvislosti s plánovanou výstavbou hotela, vyrúbali storočné 

ginko dvojlaločné, čo sa stretlo s nevôľou ochranárov a veľkej 

väčšiny občanov. Dodnes však ani hotel ani polyfunkčný dom 

tam nestoja. Keďže ide o súkromný pozemok, nové ginko vy-

sadili priamo v parku, zhruba 50 metrov od toho pôvodného. 

www.trencin.sk 21.04.2011 

pomocná evidencia 232/1/2011 

 

Od 15. apríla 2011 bola vernisáž výstavy pod názvom 

„Trenčianske lesy od histórie k súčasnosti“ inštalovaná 

v budove Štátneho podniku Lesy, Slovenskej republiky. Vý-

stava priblížila na históriu od čias panovania Matúša Čáka. 

Ako povedala pri vernisáži výstavy Ing. Jarmila Hatalová, 

na príprave výstavy sa spolupodieľali s kolegami z Lesníckeho 

a drevárskeho múzea vo Zvolene a Trenčianskeho múzea. Vý-

stavou sa vytvoril základný pohľad na históriu lesníctva 

v trenčianskom regióne. Mnohé dobové fotografie priblížili 

lesnícku činnosť a celkové dianie okolo lesníctva, ktoré boli 

usporiadané i prostredníctvom starších obyvateľov mesta 

PhDr. Milan Šismiš a Ing. Jaroslav Baláž.  

Na trinástich obrazových klipoch sa návštevníci obozna-

movali s vývojom vlastníckych vzťahov počas panovania Ma-

túša Čáka Trenčianskeho, neskôr so spôsobom hospodárenia v 

urbárskom spoločenstve na trenčianskom hradnom panstve. 

Výstava nevynechala historickú súvislosť s úlohou Márie Te-

rézie a jej Tereziánskeho lesného poriadku. Novodobý pohľad 

ponúka na obdobie vzniku Československých štátnych lesov 

a majetkov v roku 1924. Na ďalších vystavených paneloch vý-
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stavy bol priblížený pohľad na technický a vzdelanostný roz-

voj v štátnom lesníctve, oblasť lesnej pedagogiky a na prácu 

s verejnosťou. 

Trenčianske noviny 26.04.2011 

pomocná evidencia 236/1/2011 

 

Začiatok pstruhovej sezóny sme zaznamenali dňa 16. apríla 

2011. „Je to prvý deň lovu po dobe hájenia, ktorá trvala od 

septembra 2010“, povedal predseda Mestskej organizácie Slo-

venského rybárskeho zväzu v Trenčíne Ľubomír Klas. Slo-

venský rybársky zväz má 2200 členov a obhospodaruje jede-

násť lovných revírov. Pstruhové vody boli zarybňované pstru-

hom potočným a pstruhom dúhovým. 

Trenčianske noviny 26.04.2011 

pomocná evidencia 237/2/2011 

 

V rámci tohtoročných celoslovenských Lesníckych dní 

dňa 28. apríla 2011 sa v Trenčíne a okolitých obciach konalo 

niekoľko podujatí, 

ktorými chceli lesníci 

pripomenúť význam 

a funkcie lesa. Okrem 

lesných vychádzok 

a zážitkových hier, 

keď boli pripravené 

boli rôzne skladačky, 

hádanky a hry, ale aj 

pílenie dreva pre zá-

kladné školy pripravilo Lesné hospodárstvo Inovec spolu 

s mestom Trenčín a lesnými úradmi Lesnícky deň pre verej-

nosť na Mierovom námestí v Trenčíne. 

Podujatie zhodnotila Ing. Jarmila Vanyová z Lesného 

hospodárstva Inovec, keď povedala, že „týmto sme propago-
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vali lesy a lesníctvo, aby vedeli ľudia, čo to les je. Môže sa 

o ňom hovoriť, môže sa o ňom učiť v škole, nikdy to nie je to 

isté, ako keď si les ochytajú, ovoňajú a precítia všetkými 

zmyslami.“ Na Mierove námestie priniesli vetvičky rôznych 

druhov ihličnanov, skladačky a hry z rôznych druhov drevín, 

hmatové hádanky, semienka, vysvetľovali, čo všetko sa dá 

v lese vidieť, akú úlohu to plní a ako vyzerá práca lesníka. 

Na atraktívnosti podujatia prispeli aj vtáčie dravce, ktoré so 

sebou priniesla so-

koliarka Anna Ha-

nincová z Mnícho-

vej Lehoty. O dra-

vých vtákoch pove-

dal, že veľká väčši-

na občanov pozná 

dravcov z námestí 

alebo hradov, ktoré 

sa cvičia iba na vy-

stúpenia. Ona sokoliarka priviedla so sebou sokoliarskeho psí-

ka a cvičí vtáky na lov. Ten psík je stavač, on vystaví zver 

a potom púšťame sokola. Keď dravec psíka zbadá, vie, že tam 

niečo je, krúži a čaká. Vtedy mu psík vyženie korisť a on ju 

loví. 

Lesnícky deň na vyučovanie biológie využilo niekoľko 

tried stredných i základných škôl, pristavili sa aj menšie deti 

a náhodní okoloidúci. Rok 2011 je Medzinárodným rokom le-

sov. 

www.sme.sk 01.05.2011 

pomocná evidencia 249/1/2011  

 

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., plánu-

je intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd, dobudovanie od-

kanalizovania a zásobovania pitnou vodou v Trenčianskom 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8173393&ids=6


680 
 

regióne v predpokladanej hodnote 70,36 milióna eúr bez DPH. 

Vyplýva to z predbežného oznámenia vo „Vestníku verejného 

obstarávania“.  

Predmetom plánovanej verejnej súťaže budú stavebné prá-

ce na dobudovaní, rozšírení a intenzifikácii 4 jestvujúcich ko-

munálnych čistiarne odpadových vôd Trenčín, čistiarne odpa-

dových vôd Nové Mesto nad Váhom, čistiarne odpadových 

vôd Trenčianska Teplá, čistiarne odpadových vôd Trenčianske 

Stankovce a vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd 

Ivanovce. 

Intenzifikované čistiarne odpadových vôd a nová čistiarne 

odpadových vôd 

v Ivanovciach budú 

mať kapacitu 

113.200 tzv. ekvi-

valentných obyvate-

ľov. Zvýšenie a za-

bezpečenie pripoje-

nia na verejnú kana-

lizáciu minimálne 

na 85 % existujú-

cich producentov v 

projektových územiach sa zabezpečí vybudovaním 50.029 m 

gravitačnej kanalizácie, 31 ks čerpacích staníc, 8398 m vý-

tlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný kanali-

začný systém sa novo pripojí 11.650 obyvateľov. V rámci pro-

jektu sa vybuduje aj 26.365 m vodovodného potrubia, na ktoré 

sa novo pripojí 3.121 obyvateľov.  

Projekt sa má ukončiť do 36 mesiacov od uzatvorenia 

zmluvy a bude sa spolufinancovať z Operačného programu 

Životné prostredie – Integrovaná ochrana a racionálne využí-

vanie vôd. 

www.sme.sk 09.05.2011  
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pomocná evidencia 259/1/2011 
 

Rybári čistia na jar a jeseň brehy rieky Váh, ale aj miest-

nych potokov a rybárskych revírov už dlhoročne.  Výnimku 

nebola aj tohoročná jar. V lete brehy kosia. Ako povedal Zde-

no Šťastný z miestneho rybárskeho zväzu v Trenčíne, ročne 

vykonajú vyše 70 brigád. 

Členovia rybárskeho zväzu majú povinnosť odpracovať 

osem brigádnických ho-

dín,  niektorí však odro-

bia aj 120 hodín. „Váh to 

je kus krásnej vody 

a treba si ho vážiť. Každý 

rybár musí najskôr cho-

vať a chrániť a až potom 

loviť,“ skonštatoval Zde-

no Šťastný.  

Počas jednej brigády 

na jar tohto roka vyzbierali 157 vriec s odpadom, prevažne 

plastovým. Mesto Trenčín rybárom pomáha odviezť zozbiera-

ný odpad. 

www.sme.sk 17.05.2011 

pomocná evidencia 284/1/2011 

 

Jedným z dlhého 

radu šetriacich opat-

rení Mesta Trenčín 

pri súčasných dlho-

ch  bola aj odstávka 

dvoch mestských 

fontán. Ich prevádz-

ka stojí mestskú po-

kladňu takmer 23 

tisíc eúr ročne, pri-
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čom najviac prostriedkov smeruje do prevádzky vodníka Va-

lentína na Štúrovom námestí. Vodník podobne ako rozpočet 

mesta vyschol. Jeho znovu spustenie bude signálom pre obča-

nov, že zlé časy sa skončili, Ale to je hudba budúcnosti. 

Návštevníci i občania mesta sú z odstávky vodníka sklama-

ní. Bolo to výborné, keď fontána fungovala, lebo deti sa tu vy-

bláznili. Fontána priťahovala aj návštevníkov mesta. Fontána 

chýba aj podnikateľom, lebo nie je dôvod navštíviť centrum 

mesta. Ak sa vypnú takéto atrakcie, tak sem nebudú chodiť ani 

domáci ani turisti, tlmočil názor podnikateľ a poslanec Martin 

Barčák. Podľa jeho slov, mohla sa riešiť fontána zjednoduše-

ním prevádzky, alebo spoluprácou s podnikateľmi, ktorí by na 

fontánu sponzorsky prispievali. 

Trenčianske noviny 30.05.2011 

pomocná evidencia 319/1/2011 

 

Od 5. septembra 2011 vyhlásilo Mesto Trenčín pripomien-

kovanie návrhu územného plánu začína, ktoré skončí 14. ok-

tóbra 2011. Po procese schvaľovaní môže mať mesto nový 

územný plán najskôr v prvej polovici budúceho roka 2012. 

V priebehu doby pripomienkovania Mesto Trenčín pripra-

vilo aj prezentáciu predmetného návrhu pre verejnosť, ktorá sa 

uskutočnila 20. septembra 2011 v Artkine Metro na Mierovom 

námestí. Kompletný návrh plánu s jeho textovou aj grafickou 

časťou bol umiestnený na 

webovej stránke mesta a zá-

roveň vybrané výkresové 

časti, boli umiestnené vo 

vestibule Centra rozvoja 

mesta na Farskej ulici. 

Kompletná dokumentácia 

bola aj na Útvare životného 

prostredia, dopravy a územ-
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ného plánovania. Pre pripomienky občanov bol pripravený 

špeciálny formulár. 

V Trenčíne stále platí územný plán z roku 1997, je však už 

neaktuálny. Ten musel byť viackrát zmenený, aby sa  zosúla-

dil so zámermi súkromných investorov. Stavebný úrad 

v Trenčíne vydal viacero stavebných povolení, ktoré boli 

v rozpore s územným plánom, na čo upozornila aj prokuratúra. 

Po nástupe do funkcie zriadil primátor Mgr. Richard 

Rybníček odbornú skupinu, zloženú zo zamestnancov mesta, 

stavebných inžinierov, architektov a občianskych a environ-

mentálnych aktivistov a poslancov, aby zhodnotila návrh 

územného plánu. Na dokumentáciu získalo Mesto Trenčín 

grant od vtedajšieho Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky v sume takmer 95-tisíc eúr. 

Koncept návrhu bol skupinou predložený na pripomienkova-

nie pred tromi rokmi. 

Dvanásťčlenná odborná komisia po šesťmesačnej práci 

spracovala pripomienky k návrhu pripomienky, tie musia 

odobriť aj dotknuté orgány a organizácie, následne aj nadria-

dený Krajský stavebný úrad v Trenčíne. Jeho platnosť je pod-

mienená jeho schválením mestským zastupiteľstvom. Predpo-

kladá sa, že po procese schvaľovania môže mať mesto Trenčín 

nový územný plán najskôr v prvej polovici budúceho roka. 

vlastné poznámky 

 

Za stavidlami, kde sa lúči rieka Váh s mestom Trenčín, sa 

uskutočnila v piatok 9. septem-

bra 2011 významná udalosť, 

poklepanie základného kameňa 

nového cestného mosta, ktorá 

svojím významom ovplyvní od 

roka 2014 v najbližších rokoch 

dopravnú situáciu v Trenčíne. 
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Prvé autá po ňom by mali prejsť za zhruba za 36 mesiacov. 

Pri tejto príležitosti sa na spomínanom mieste stretlo veľa 

významných osobností politického, spoločenského 

a hospodárskeho živo-

ta, ktoré si nechceli 

nechať újsť príležitosť 

zúčastniť sa tejto výz-

namnej udalosti. A tak 

medzi hosťami sme 

mali možnosť stretnúť 

sa s prvým podpredse-

dom Vlády Slovenskej 

republiky a ministrom dopravy Slovenskej republiky Ing. Já-

nom Figeľom, primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom 

Rybníčkom, generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest 

v Bratislave Ing. Pavlom Pavláskom a konateľom a riaditeľ 

podnikateľskej oblasti pozemné inžinierske staviteľstvo ZIPP 

Strabag Bratislava Ing. Jurajom Hirne-

rom, poslanci Národnej rady Slovenskej re-

publiky. 

V stanovenom čase 14,30 h moderátor 

podujatia Anton Šepták pozval riaditeľa 

organizácie Inžinierske výstavby a správy 

ciest Žilina Ing. Františka Faktora, aby 

pred informačnou tabuľou s projek-tom a fotografickými mon-

tážami daného územia zoznámil prítomných o novej cestnej 

stavbe – 1/61 most. Ako povedal, že „táto stavba pomôže hos-

podárskemu napredovaniu mesta Trenčín.“ Táto stavba bude 

súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, ktorý spá-

ja diaľničný privádzač a obchvatom popod sídlisko Juh, poza 

Trenčiansky hrad späť na cestu 1/61. Priblížil históriu, kedy 

v roku 2003 sa začala rodiť myšlienka výstavby nového cest-

ného mosta a následne pokračovalo spracovávanie predprojek-

Ing. František Faktor 
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tovej a projektovej prípravy, územného rozhodnutia, stavebná 

uzávera a dokončenie dokumentácie pre vydanie stavebného 

povolenia v roku 2006. V tomto období prevzalo Ministerstvo 

dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky do in-

vestorstva Slovenskej správy ciest v Žiline. Následne Sloven-

ská správa ciest vykonala štátnu expertízu, ktorá potvrdila 

konštrukčné rieše-

nie, ekonomiku, 

projektantov a na-

koniec potvrdila, 

aby akcia sa posu-

nula ďalej do inves-

tičného procesu. 

V roku 2008 v spo-

lupráci s mestom 

Trenčín bolo vybavené právoplatné stavebné povolenie. 

Vo roku 2011 sa zásluhou ministra Ing. Jána Fígeľa našiel sa 

na stavbu zdroj financovania z operačného programu „doprava 

a stavba“, stavba bola zaradená do verejnej súťaže, ktorá zača-

tá vo februári roka 2011 a ukončená v auguste 2011. Dnes je 

stav taký, že bola podpísaná zmluva o dielo s výhercom verej-

nej súťaže ZIPP Strabag Bratislava. Stavba začína pri diaľnič-

nom privádzači z D-1, prechádza Biskupickým kanálom, rie-

kou Váh, miestnou časťou Biskupice, železničnou traťou 

a napája sa na cestu 2/507 mimoúrovňovou križovatkou do 

centra Trenčína. Stavba má dĺžku takmer 2,8 km, rozpočtový 

náklad z pôvodných 64 miliónov eúr bol verejnou súťažou 

znížený na 40 miliónov eúr. Stavba má jednosto objektov. 

Hlavný most, objekt č. 202 má dĺžku 540 metrov, štyri mosty 

cez ulice, štyri križovatky. Dohodou Trenčianskeho samo-

správneho kraja s Mestom Trenčín a Slovenskou správou ciest 

sa vyriešilo majetko-právne vysporiadanie existujúceho mosta 

na ceste 1/61 s tým, že starý most prejde do správy Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja. Ukončenie stavby nového mosta 

sa predpokladá v apríli 2014.  Vyjadril presvedčenie, že sta-

vebný dodávateľ termín stavby dodrží, že stavba bude zhoto-

vená v potrebnej kvalite, vo vysúťaženej cene, v záruke. Kon-

štrukcia mostu bude oceľovobetónová. 

Podľa programu ďalej vystúpili popredné osobnosti. Ako 

prvý s k prítomným prihovoril prvý podpredseda Vlády Slo-

venskej republiky a mini-

ster dopravy Slovenskej 

republiky Ing. Ján Figeľ. 

V úvode konštatoval, že je 

rád, keď môže v tejto prí-

jemnej atmosfére môže so 

všetkými prítomnými zú-

častniť významnej udalos-

ti pred zahájením prác na 

významnej stavbe, akou je 

cestný most v Trenčín cez rieku Váh. Toto dielo ukáže prínos 

pre modernizáciu krajského mesta Tren-

čín. Spomedzi krajských má Trenčín 

a Prešov najhoršiu dopravnú situáciu. 

Vo svojom príhovore použil  názov ľu-

dovej piesne „Na trenčianskom moste 

fiaľôčka rastie“, ktorá sa spieva dnes, ale 

keď stavba nového mosta skončí bude sa 

spievať „Na trenčianskych mostoch fia-

ľôčka rastie“. Dúfa, že sa zvýši priepus-

tnosť, bezpečnosť cez mesto Trenčín. Zvýraznil skutočnosť, 

že tým, že sa použila transparentná metóda verejnou súťažou, 

sa veľa finančných prostriedkov sa ušetrilo. Vo verejnej súťaži 

sa zúčastnilo dvanásť firiem a oproti štátnej expertíze konečná 

vysúťažená cena je v polovičnej hodnote, čím možno urobiť 

dvojnásobok investícií. To je výsledok seriózneho výstupu. 

Ing. Ján Fígeľ 
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„Som rád, že po trinástich rokoch sa môže mesto Trenčín tešiť 

z nového mosta“, že to bude pekná dominanta architektonic-

kého charakteru pod hradom, kde sídlil Matúš Čák pán Váhu a 

Tatier. V závere minister zaželal mestu Trenčín a regiónu, 

zhotoviteľovi, stavebnému dozorovi a investorovi, aby spolu-

práca, ktorá bola nádejne zahájená, takto pokračovala 

a priniesla kvalitné, spoľahlivé ovocie vo forme zhotovenia 

dôležitého diela pre Trenčín. 

Ako druhý vystúpil riaditeľ Slovenskej správy ciest 

v Bratislave Ing. Pavol Pavlásek, ktorý v úvode konštatoval, 

že predmetná investícia, ktorým je most cez Váh v Trenčíne je 

najvýznamnejšou investíciou nielen pre Trenčín, ale aj  pre 

Slovenskú správu ciest. Mostom sa otvára mesto svetu. Vý-

stavbe dlho očakávaného druhého mosta pre motoristov už nič 

nestojí v ceste. Na budúci týždeň 14. 

septembra 2011 začnú stavebné práce. 

Ako prisľúbil zástupca investora, ak sa 

nič dramatické neudeje, tak by stavba 

mostu mala byť hotová na jar 2014. Pre 

Slovenskú správu ciest je most kľúčo-

vou a prioritnou investíciou, ktorá má 

vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v 

meste, ktorá je spomedzi krajských 

miest v Trenčíne najhoršia. Cez mesto vedie len jeden most, 

čo je problematické z hľadiska hustoty dopravy a tranzitu cez 

mesto a výstavba nového mesta by tieto nedostatky mohla vy-

riešiť. Veď štatisticky potvrdené, že denne prejde cez jediný 

cestný most okolo 22-tisíc vozidiel z toho je tretina náklad-

ných. Predpokladá sa, že nový most odbremení dopravu v 

meste a stiahne až polovicu vozidiel. Efekt jeho výstavby je 

nielen v dopravnom riešení, ale má význam aj z hľadiska 

ochrany životného prostredia.  

Ing. Pavol Pavlásek 
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Ako tretí vystúpil ZIPP Strabag Bratislava Ing. Juraj Hir-

ner, ktorý vyjadril spokojnosť, že jeho firma uspela vo verej-

nej súťaži na úrovni 44 miliónov eúr. „Po výhre sme museli 

zodpovedať prítomným či je možné v tejto cene realizovať 

spomínanú stavbu v potrebnej kvalite, keď 

sa znížil rozpočet o takmer polovicu opro-

ti štátnej expertíze. Výhodnú cenu umož-

nila zmena súťažných podmienok 

v opakovanom tendri, najmä zmena vzdia-

lenosti návozu a odvozu násypového ma-

teriálu a recyklácia asanovaného materiálu 

a jeho zabudovanie do násypov.“ Vyjadril presvedčenie, že 

združenie splní všetky stanovené termíny a stavbu odovzdá 

v potrebnej kvalite.  

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček v úvode 

skonštatoval, že dnes je pre Trenčín historická chvíľa, lebo na 

tento most sa čakalo už dosť dlho. V Trenčíne už pomaly nikto 

neveril, že tento most sa zrealizuje. Dnes, keď tu stojíme nás 

presvedčuje, že predsa sen sa stal sku-

točnosťou, realitou. Keď sme sa stretli 

vo februári 2011, bolo povedané, že ne-

treba sľubovať, ale radšej plniť skutky. 

Boli sme pokojní a pokorní. Uvedomu-

jeme si dnes, že život je vrtkavý, 

v ktorom s striedajú chvíle šťastia 

s chvíľami zármutku. Tento nový most 

je začiatkom budúceho juhovýchodného 

obchvatu mesta, aby sa to mesto mohlo 

rozvíjať. Mesto Trenčín je dnes centrom diania pre smutnú 

chvíľu súvisiacu s tragickou smrťou hokejistu Pavla Demitru, 

ale aj pre dnešnú krásnu chvíľu, keď zahajujeme výstavbu no-

vého mostu. Poďakoval všetkým, ktorý sa o výstavbu mostu 

zaslúžili.  

Ing. Juraj Hirner 

Mgr. Richard Rybníček 
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Po príhovoroch nasledovalo požehnanie základného kame-

ňa mostu dekanom Trenčianskej farnosti Mons. Milanom 

Kupčíkom, keď po-

vedal, „vyprosujeme 

Božiu pomoc, aby Pán 

Boh túto stavbu šťast-

ne priviedol k želané-

mu zavŕšeniu, chránil 

pracovníkov a obránil 

ich od každého zla. 

Prosme Boha Otca 

Všemohúceho, aby dielo, ktoré dnes začíname prispelo k bu-

dovaniu Božieho kráľovstva a vo viere a láske nás spojilo 

s Kristom uhoľným kameňom. Prosíme Ťa vyslyš nás.“ 

Záver významné osobnosti poklepali kladivkami základný 

kameň nového mosta. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 14. septembra 2011 sa uskutočnila v Lúč klube trojho-

dinová verejná diskusia o budúcnosti nábrežia Váhu 

v Trenčíne, ktorej sa zúčastnilo približne tridsať účastníkov. 

Názor organizátorov reprezentoval Mgr. Richard Medál 

z Centra environmentálnych aktivít, keď povedal, že „v prie-

store od lávky na Ostrov po trenčiansku Rivieru žiadame, aby 

sa zachovala trasa súčasnej hrádze bez jej posúvania. V časti 

medzi hrádzou a riekou Váh chceme, aby bol zachovaný prí-

rodný charakter, aby tento zostal verejným priestorom.“ 

Člen iniciatívy stretnutia Ing. arch. Marek Guga konšta-

toval, že “v minulých rokoch boli prezentované viaceré pro-

jekty centrálnej mestskej zóny, ktoré smerovali k zastavaniu 

jedného z najcennejších území v Trenčíne.“ Iniciatíva sa roz-

hodla v praxi dokázať, že sa dá dotvárať už existujúci priestor 

tak, aby slúžilo verejnosti. Ako sa to dá v praxi realizovať, po-
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tvrdzuje existujúci medzi hrádzový priestor pri ihrisku Gym-

názia Ľ. Štúra. Tento priestor je propagovaný na verejnosti, 

pozýva ju na jeho návštevu, pripravuje ekoaktivity pre školy.  

Postup Mesta Trenčín prezentoval zástupca Útvaru archi-

tektúry a územného plánu Ing. arch. Martin Beďatš, keď 

povedal, že na útvare bude vyčlenená časť pracovníkov, ktorí 

budú mať na starosti nábrežie. 

Podujatie moderovala Zora Paulíniová z Bratislavy, ktorá 

nahlas vyslovila názor, že nahlas vyjadrené názory občanov, 

čo sa im nepáči, má zmysel. Za príklad uviedla aktivistov 

v Bratislave, ktorým sa podarilo zastať zbúranie komplex ob-

jektov Parku kultúry a oddychu, alebo vo Zvolenie, kde sa po-

darilo presadiť zmenu územného plánu a zastaviť asanáciu 

mestského parku, na ktorom sa malo stavať. 

Trenčianske noviny 19.09.2011 

pomocná evidencia 540/1/2011 

 

Fontána vodníka Valentína na Štúrovom námestí po dvoj-

mesačnom prevádzkovaní občianskym združením „Občania 

pre Trenčín“ uskutočnilo dôkladné vyčistenie, aby ju mohlo 

odovzdať Mestu Trenčín v dobrom stave. Firma, ktorá fontánu 

čistila, darovala strojné zariadenie na čistenie budúcemu 

správcovi. Zaujímavé bolo, čo všetko návštevníci do fontány 

nahádzali. Bolo tam všeličo – čapice, plechovky, sklo, zubné 

protézy, kusy ženského oblečenia aj erotická pomôcka. 

Trenčianske noviny19.09.2011 

pomocná evidencia 537/1/2011 

 

Občania Trenčína sa mohli s návrhom územného plánu 

oboznámiť v utorok dňa 20. septembra 2011 v Artkine Metro. 

Záujem prejavili len dve desiatky občanov, najmä majiteľov 

nehnuteľností v lokalitách, kde mesto uvažuje so zmenou 

funkcie zóny, zástupcovia developerov či realitných kancelá-
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Ing. arch. Dušan Kostovský 

rií, ale aj záhradkári a občianski aktivisti, ktorí proces tvorby 

tohto dokumentu pripomienkujú. 

Pri prezentácii sa tak dozvedeli priamo od architekta Ing. 

arch. Dušana Kostovského zo spracovateľskej firmy Aurex, 

aké plány má mesto či im môže vyrásť pod oknami ďalšia by-

tovka, alebo sa blízke športovisko zmení na výrobnú firmu, 

sklady či hypermarket. 

Tí, ktorí to nestihli, si kompletný návrh plánu s jeho texto-

vou aj grafickou časťou môžu pozrieť na webovej stránke a 

zároveň vybrané výkresové 

časti, vzhľadom na ich veľ-

kosť, pozrieť vo vestibule 

Centra rozvoja mesta na Far-

skej ulici. Ak by občan potre-

boval viac vysvetlení k súbo-

ru máp a odborných textov, 

pomoc poskytnú pracovníci 

Útvaru architektúry a územného plánovania Mestského úradu 

v Trenčíne. 

Pripomienkovať návrh nového územného plánu, ktorý mes-

to Trenčín pripravuje od roku 2007, môžu občania pripomien-

kovať na špeciálnom dotazníku do 14. októbra 2011. Občan 

môže podať aj viac pripomienok, nemusia sa týkať zmien a 

funkčnosti lokality v jeho bezprostrednom okolí, ale môže 

namietať aj voči zmenám a zámerom v iných častiach mesta. 

Po procese schvaľovaní môže mať mesto Trenčín nový územ-

ný plán najskôr v prvej polovici budúceho roka 2012. Platiť 

začne po jeho schválení zastupiteľstvom. 

Územný plán by mal platiť približne dvadsať rokov. Dote-

raz stále platný územný plán prijalo mesto Trenčín v roku 

1997. Odvtedy bol viackrát upravovaný, aby ho zosúladilo s 

už vydanými povoleniami pre investorov. Rovnako ako nový 

aj predchádzajúci spracovávala pre mesto firma Aurex. Na 
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vypracovanie dokumentácie mesto získalo grant vo výške 95-

tisíc eur. 

www.sme.sk 21.09.2011 

Trenčianske noviny 26.09.2011 

pomocná evidencia 542/1/2011, 554/2/2011 

 

Jesenné upratovanie začína  v pondelok 3. októbra 2011 na 

sídlisku Juh a malo by sa skončiť do konca mesiaca októbra. 

Jesenné upratovanie bude zabezpečovať spoločnosť Marius 

Pedersen v spolupráci s mestskou políciou. Na každom zber-

nom mieste budú na odpad vyhradené dva veľkoobjemové 

kontajnery. Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie 

biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú konáre, odpad zo 

záhrad, trávnikov a podobne. „Hádzať akýkoľvek iný odpad 

ako biologicky rozložiteľný je do tohto kontajnera prísne za-

kázané pod hrozbou pokuty 166 eur. Kontajnery budú umies-

tnené v pracovných dňoch od 10.  do 18. h podľa harmono-

gramu zverejneného na mestskej webovej stránke. Preto 

v každý deň na zberných miestach budú dozor konajúci ľudia. 

Do veľkoobjemových kontajnerov nemožno ukladať elek-

troodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný 

šrot a pneumatiky. Odporúča sa odpad vyložiť ku kontajnerom 

a ich odvoz zabezpečí Marius Pedersen. Zberný dvor na Zla-

tovskej a na Soblahovskej ulici bude otvorený aj počas upra-

tovania. 

vlastné poznámky 

 

Na trenčianskom nábreží vznikla blízko lodenice Zátoka 

pokoja, ktorá bude poskytovať občanom priestor na rekreáciu, 

relax a oddych. Hoci v tomto prostredí skupina ľudí okolo 

Centra environmentálnych aktivít organizovala rôzne poduja-

tia už dávnejšie, verejnosti ju oficiálne odovzdali až v piatok 

30. septembra 2011. V tento deň dopoludnie patrilo najmä de-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8960276&ids=6
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ťom a školským triedam, pre ktoré boli pripravené tvorivé 

úlohy s využitím prírodného prostredia. Popoludnie, aj s účas-

ťou viceprimátorky Mesta Trenčín Mgr. Renáty Kaščákovej 

a dvoch mestských poslancov, upravený priestor odovzdali ve-

rejnosti. „Teší nás, že záujem zo strany mesta sa prejavili,“ 

povedal Mgr. Richard Medal z Centra environmentálnych 

aktivít. 

Členom Centra environmentálnych aktivít sa podarilo 

upraviť časti nábrežia, osadiť prírodné sedenie, hojdačky, 

ohnisko a mólo pri vode. Pribudla aj netradičná učebňa. „Na 

svoj projekt získali 5.200 eúr z grantového programu Pohoda 

za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis,“ informovala 

Henrieta Hrinková. 

Podľa programovej manažérky nadácie Ekopolis Martiny 

Paulíkovej sa v Trenčíne občanom podarilo ukázať, že nie sú 

potrebné veľké finančné zdroje a obľúbené oddychové miesta 

môžu získať príťažlivú podobu a ponúknuť zaujímavé aktivi-

ty, hoci aj vysadením slnečníc či inštaláciou nenáročných dre-

vených prvkov. Som rada, že aj prostredníctvom spoločného 

plánovania a diskusií ukázali Trenčania, že príroda v meste 

môže byť začlene-

ná do urbanizova-

ného prostredia a 

že má význam dis-

kutovať o jej bu-

dúcnosti. Upravený 

priestor bol a stále 

je ohrozený masív-

nou výstavbou, 

ktorá by úplne od-

rezala prístup ve-

rejnosti k rieke. „Nábrežia riek sú v mnohých európskych 

mestách obľúbenými rekreačnými zónami, ktoré navyše po-
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skytujú aj priestor na pohyb a oddych. U nás sú žiaľ mnohé 

takéto miesta stále na pokraji záujmu alebo naopak, hrozí ich 

likvidácia. 

Je snahou Centra environmentálnych aktivít vyhlásiť Záto-

ku pokoja za Územie chránené občanmi. „Na Slovensku sa to 

zatiaľ podarilo iba v dvoch prípadoch,“ povedal Mgr. Richard 

Medal, „V Tichej a Kôprovej doline ohrozenej výrubom pre 

lykožrúta a v prípade bratislavského Sadu Janka Kráľa ohro-

zeného výstavbou. My chceme tým dať najavo, že ľudia, ktorí 

zátoku majú radi a ju využívajú, si želajú zachovanie jej prí-

rodného charakteru.“ 

Svoj názor môže ešte počas týchto dní verejnosť vyjadriť aj 

formou pripomienky k návrhu nového územného plánu mesta 

Trenčín. Ako povedal Mgr. Richard Medal, lebo väčšina ob-

čanov, ktorí do zátoky prídu po prvý raz, býva veľmi prekva-

pená z toho, čo v nej nájde. Je tu na čo sa dívať, čo pozorovať 

a vnímať všetkými zmyslami. A to sme iba desať minúť pešo 

od námestia. Je to neuveriteľná danosť tohto priestoru.“ Cen-

trum environmentálnych aktivít chce v Zátoke pokoja ponúkať 

školám výučbové ekologicko-výchovné programy. Priestor je 

zaujímavý živočíchmi i rastlinami, ktoré sa v ňom dajú pozo-

rovať. Ak majú návštevníci šťastie, podarí sa im vidieť aj 

mladé ondatry, ktoré sa v zátoke ukázali ľuďom práve v deň 

jej oficiálneho otvorenia. 

www.sme.sk 02.10.2011  

pomocná evidencia 563/1/2011  

 

Špaldové cestoviny od myjavského výrobcu získali v inter-

netovom hlasovaní spotrebiteľov prvé miesto. Titul Biopotra-

vina roka 2011 odovzdali na Trenčianskom biojarmoku dňa 

7. októbra 2011. Toto prestížne ocenenie Biopotravina roka 

2011 získal produkt „Biomila špaldové cestoviny tarhoňa“ od 

výrobcu Ekotrend Myjava. Len o pár hlasov zaostala „Bio – 
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ovčia bryndza“ zo Salaša Pružina. Ako informoval Mgr. Ri-

chard Medal z Centra environmentálnych aktivít Trenčín, že 

od 1. júla do 30. septembra 2011 sa do on-line hlasovania sa 

zapojilo 1.413 spotrebiteľov. Respondenti mohli hlas mohli 

odovzdať len jednej zo štyroch nominovaných potravín. Ok-

rem špaldových cestovín tarhoňa a ovčej bryndze to bol „Bio 

– detský čaj na imunitu“ a „Tatranský Bio – encián camem-

bert“.  

„Obidva produkty majú veľa podporovateľov a sú na trhu 

jedinečné,“ povedal Mgr. Richard Medal. Špaldová tarhoňa 

tým, že je vyrobená zo stopercentnej bio špaldovej múky, kto-

rá má priaznivé zdravotné účinky a je chutná na veľa spôso-

bov. Ovčia bryndza zo Salaša Pružina je unikátna ako stoper-

centná ovčia bryndza z ekologického poľnohospodárstva, vy-

robená tradičným spôsobom bez pasterizácie, vďaka čomu si 

zachováva zdraviu prospešné mikroorganizmy a v organizme 

pôsobí ako probiotická bomba.  

Podľa Ing. Dušana Janovíčka, riaditeľa spoločnosti Ekot-

rend Myjava je špalda výrobok, ktorý vytvorila príroda tak, že 

zrno je chránené na poli i na sklade v dvojitom obale pliev, 

ktoré ho chránia pred rôznymi vplyvmi znečistenia a tejto ple-

vy sa zbavuje ďalším spracovaním až tesne pred mletím zrna v 

mlyne. Špaldová tarhoňa je výrobok, ktorý je vyrobený z takto 

výnimočne prírodou vytvoreného obilia. Je to vhodná cestovi-

na ako hlavné jedlo, prílohové jedlo alebo do polievok a sme 

radi, že si ju zákazníci obľúbili.  

Vyhlasovateľom a organizátorom spotrebiteľského hlaso-

vania Biopotravina roka bolo Centrum enviromentálnych akti-

vít Trenčín v spolupráci so Zväzom Ekotrend Slovakia. Oce-

nenie pre výrobcu najobľúbenejšej slovenskej biopotraviny 

bolo odovzdané na Svetovom dni potravín v Nitre, neskôr na 

veľtrhu Biostyl v Bratislave a v tomto roku 2011 malo premié-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8988450&ids=6
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ru ocenenia na trenčianskom Bio jarmoku, ktorý sa konal v 

piatok 7. októbra 2011 na Mierovom námestí. 

www.sme.sk 07.10.2011 

pomocná evidencia 589/1/2011 

 

Zaujímavú súťaž vyhlásili Priatelia Zeme od 3. mája do 31. 

augusta 2011 pod názvom „Miss kompost 2011“. V rámci 

súťaže posielali súťa-

žiaci fotografie, miery 

a jedálny lístok svoj-

ho kompostu. Odbor-

ná porota zaregistro-

vala viac ako prihlá-

sených. Päť najlep-

ších finalistov so 

vzorkami pozvali na trenčiansky Bio-jarmok dňa 7. októbra 

2011. Návštevníci Bio-jarmoku napokon rozhodli po preskú-

šaní vône, chuti a drsnosti o udelení poradia.  

1. cenu  a titul „Miss kompost 2011“ získal Martin Pizňák 

z Košíc so svojím dvojkomorovým zásobníkom na kom-

post; 

2. cenu získala Renáta Sýkorová z Košíc; 

3. cenu získal Vladimír Troška z Pruského za kompostovisko 

z lieskového a vŕbového prútia; 

4. cenu získal Ladislav Brtáň z Košece; 

5. cenu získala Severína Lehotská z Pruského, ktorá prepojila 

kompostovisko spojila so skleníkom; 

Trenčianske noviny 10.10.2011 

pomocná evidencia 562/1/2011 
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Nefunkčné batérie, kalkulačky či telefóny môžu Trenčania 

vhodiť do pripraveného bo-

xu na mestskom úrade, kto-

rý bol umiestnený od štvrt-

ka 10. novembra 2011 v 

priestoroch Klientskeho 

centra na mestskom úrade. 

„Občania, ktorí navštívia 

trenčiansky mestský úrad, 

sa môžu zároveň zbaviť ne-

potrebných drobných elek-

trozariadení. E-box slúži na 

zber nefunkčných kalkula-

čiek, telefónov, drobných 

počítačových vybavení, rá-

dií, varných kanvíc, fénov, elektrického náradia, MP3 prehrá-

vačov a ďalších. Jedinou výnimkou sú žiarivky, ktoré sa do E-

boxu ukladať nesmú. 

www.sme.sk 10.11.2011 

pomocná evidencia 665/1/2011  

 

K návrhu územného plánu mesto Trenčín zaevidovalo zo 

strany verejnosti, od občanov a organizácii celkom 131 pri-

pomienok. Obyvatelia sa vyjadrovali najmä k častiam, ktoré sa 

ich priamo dotýkajú, napríklad pri plánovanej výstavbe rodin-

ného domu. Niekoľko pripomienok smerovalo k celému mes-

tu. Každá pripomienka bude vyhodnotená a pokiaľ možno za-

pracovaná do návrhu. 

Jednou z takýchto pripomienok bolo stanovisko vlastníkov 

individuálnych garáží na Ulici Generála Goliana pri zimnom 

štadióne Pavla Demitru. Podľa návrhu mali byť garáže nahra-

dené verejnou zeleňou. „Svoj nesúhlas s likvidáciou garáží a 

ich nahradením zeleňou som predložil ako pripomienku už v 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9171643&ids=6
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roku 2009 ku konceptu územného plánu,“ povedal jeden z ma-

jiteľov garáží Ivan Cifra. Jeho pripomienke už predtým danej 

zrejme nebolo vyhovené, lebo text sa objavil aj v návrhu 

územného plánu teraz. Preto ho pripomienkoval opäť. „Nemô-

žem súhlasiť, aby sa súčasné ubúdanie plôch zelene v meste v 

dôsledku individuálnej bytovej výstavby riešilo naplánovaním 

a schválením likvidácie súkromného majetku občanov 

v budúcnosti.“  

 V prípade pripomienok, ktorým z odborného hľadiska nie 

je možné vyhovieť, mesto občana alebo inštitúciu pozve na 

opätovné prerokovanie. Mesto Trenčín oslovilo 67 orgánov 

štátnej správy a samosprávy, ktorých sa návrh územného plá-

nu týka a ktorých súhlas mesto na schválenie nového územné-

ho plánu potrebuje. Územný plán musí rešpektovať aj nadra-

dený Územný plán Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vý-

sledkom celého procesu pripomienkovania by mal byť takzva-

ný čistopis. Územný plán musí následne odobriť Krajský sta-

vebný úrad v Trenčíne. 

Definitívne schválenie nového územného plánu Mesta 

Trenčín, ako strategického dokumentu samosprávy, musí od-

súhlasiť mestské zastupiteľstvo formou všeobecno-záväzného 

nariadenia. „Ukončenie celého procesu schvaľovania plánu 

a bude predpokladať v mesiaci marec 2012. 

Mesto Trenčín sa v súčasnosti riadi územným plánom z 

konca 90. rokov. Nový územný plán začalo pripravovať v ro-

ku 2007. Na územnoplánovaciu dokumentáciu získalo grant 

od vtedajšieho Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky v sume takmer 95-tisíc eúr. Návrhu 

územného plánu predchádzal jeho koncept, ktorý bol pripo-

mienkovaný v roku 2009. 

www.sme.sk 11.11.2011 

pomocná evidencia 666/1/2011 
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Na sviatok mena Katarína, v piatok 25. novembra 2011 

osadili pracovníci mestského hospodárstva na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne vianočný stromček. Bude tak pripravený na 

5. decembra 2011, kedy ho rozsvieti ho sv. Mikuláš. 

Tento rok po-

čas vianočných 

sviatkov bude 

mať stromček 

Mesto Trenčín z 

vlastných zdro-

jov, z verejnej ze-

lene. Bude ním 

smrek opadavý, 

vysoký asi desať 

metrov, pochá-

dzajúci z lokality Noviny, kde rástol na ulici Jána Zemana. 

Pôvodne Mestu Trenčín ponúkla stromček Stredná odborná 

škola letecko-technická v Trenčíne, v areáli ktorej rástla krás-

na duglaska, ktorej sanáciu nariadil Letecký úrad. Pri obhliad-

ke bolo však zistené, že sa k nej nemôže dostať technika, tak 

sa vybral už spomínaný druhý strom v poradí, povedal Ing. 

Benjamín Lisáček z Mestského úradu v Trenčíne. 

Tradičné vianočné trhy na námestí so sprievodným kultúr-

nym programom pod názvom „Čar Vianoc pod hradom“ sa 

začnú o tri dni skôr, v piatok 2. decembra 2011. 

www.sme.sk 25.11.2011  

pomocná evidencia 678/1/2011 

 

Trenčianske vodárne a kanalizácie začali koncom mesiaca 

novembra 2011 s rekonštrukciou kanalizačného potrubia na 

Piaristickej ulici pred budovou Okresného súdu v Trenčíne. 

Kanalizácia v tejto časti ulici bola vyhodnotená ako havarijná, 

pretože hrozilo zrútenie cestnej komunikácie, pretrhnutie 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9249792&ids=6
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a následné zatopenie okolitých nehnuteľností. V dôsledku re-

konštrukčných prác v dĺžke 168 metrov sa museli vykonať 

viaceré zásadné dopravné obmedzenia. Tie budú trvať do kon-

ca kalendárneho roka. V prípade nepriaznivého počasie práce 

sa zastavia, výkopy zasypú a s rekonštrukciou sa bude pokra-

čovať na jar. V roku 2012 by mala rekonštrukcia pokračovať 

na ďalších úsekoch a mala by pribudnúť obnova vodovodného 

potrubia na celej Piaristickej ulici. 

Trenčianske noviny 28.11.2011 

pomocná evidencia 697/1/2011 

 

Mestá a obce v Slovenskej republike na základe ustanove-

nia § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

mohli žiadať o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu 

za separáciu odpadu. Nárok na  tento príspevok obci, alebo 

mestu vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie 

a zhodnotenia príslušnej komodity. Túto možnosť využilo aj 

Mesto Trenčín a v roku 2011 požiadalo  o finančný príspevok 

za vyseparované zložky za rok 2010.  

Množstvo preukázateľne zdokladovaných vyseparovaných 

a zhodnotených  komodít  bolo celkom 1.404,26 t, z toho: 

- pneumatiky - 22,24 t,  

- plasty – 360,62 t,  

- akumulátory a batérie – 0,81 t,  

- sklo – 337,96 t 

- a papier 682,63 t.  

Správna rada Recyklačného fondu rozhodla o pridelení fi-

nančnej čiastky vo výške 36.890 eúr. Tieto finančné pro-

striedky poslúžia na úhradu nákladov spojených so separova-

ným zberom, manipuláciou, dopravou na zhodnotenie vysepa-

rovaných zložiek a podporu propagácie separovania.    

www.trencin.sk 06.12.2011 

http://www.trencin.sk/
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pomocná evidencia 724/1/2011 

 

V dňoch 3. októbra do 31. októbra 2011 sa uskutočnilo 

v Trenčíne jesenné upratovanie, ktorého rozsah bol určený 

podľa schváleného harmonogramu. Na jednotlivých stanovis-

kách boli umiestnené dva kusy veľkoobjemových kontajnerov, 

do ktorých občania ukladali biologicky rozložiteľný odpad 

a objemný odpad. Aby nedošlo k zmiešaniu jednotlivých zlo-

žiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného od-

padu, prípadne, aby do kontajnerov neboli umiestňované ne-

povolené druhy odpadov, tak na každom stanovisku mal služ-

bu zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen a.s. Trenčín, 

ktorý koordinoval po celý čas zberu činnosť občanov. 

Zber organizovaný na 89 stanoviskách, z ktorých sa od-

viezlo 131 veľkoobjemových kontajnerov objemného odpadu 

a 133 veľkoobjemových kontajnerov biologicky rozložiteľné-

ho odpadu. 

Zozbierané množstvá odpadov: 

- oleje a tuky – 018 t, 

- obaly s nebezpečnými látkami – 1,98 t, 

- zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky – 

1,955t, 

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia – 4,92 t, 

- opotrebované pneumatiky – 1,04 t, 

- biologicky rozložiteľný odpad – 81 t, 

- objemný odpad – 144,73 t 

Spolu bolo zozbierané 235,805 t odpadu. Na jesenné upra-

tovanie bolo vynaložených celkom 16.666,32 eúr. 

www.trencin.sk 16.12.2011 

pomocná evidencia 743/1/2011 
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