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Ekonomický život 

 

Dňa 15. februára 2012 boli slávnostne sprevádzkované 

objekty spoločnosti Leoni Autokabel Slowakia po rozsiahlej 

rekonštrukcii, ktorá musela byť vykonaná po veľkom požiari 

závodu 26. augusta 2011 za účasti predstaviteľov spoločnosti, 

dodávateľa rekonštrukčných prác a za účasti primátora Mesta 

Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka.  

Spomínaný požiar ako povedal konateľ spoločnosti Leoni 

Autokabel Slowakia Ralf Singmann spôsobila technická 

porucha pece a pri jeho likvidácii zasahovalo sedemnásť 

vozidiel. Požiar zničil 

polovicu výrobnej ha-

ly, zariadenie a vnútro-

né vybavenie haly 

a kancelárske priestory. 

Škody dosiahli takmer 

osem miliónov eúr. 

Pred požiarom sa pri-

pravovali vo výrobnej 

hale káblové zostavy 

pre Porsche Carrera, 

ktoré chcela automobilka uviesť na autosalóne vo Frankfurte. 

Do uvedenia nového typu automobilu na trh zostávalo deväť 

dní. Zástupca firmy Porsche Gunter Hof-farth povedal, že 

mali obavu či Leoni splní dodávku. Firme sa podarilo 

i napriek týmto ťažkostiam zákazku zachrániť, pretože našli 

dočasne bývalé výrobné priestory v areáli zaniknutého 

podniku Merina.  

S obnovou výrobnej haly začali hneď po uhasení požiaru. 

Rekonštrukciu objektov zabezpečovala spoločnosť VOD-EKO 

Trenčín. „Práce boli však náročné a nebezpečné“, povedal 

generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Klačman.  
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Trenčianske noviny 20.02.2012 

pomocná evidencia 117/1/2012 

 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček podpísal 

dňa 15. februára 2012 rozhodnutie o zrušení stavebného povo-

lenia investorovi, ktorý chcel pri bývalom Dome armády 

v Trenčíne postaviť podzemné garáže a polyfunkčný objekt. 

Týmto krokom sa celá záležitosť okolo obrovskej jamy 

v centre mesta posúva výrazne dopredu.   

Pre všetkých účastníkov stavebného konania po doručení 

rozhodnutia začne plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa 

môžu voči rozhodnutiu odvolať. Primátor uviedol, že roz-

hodnutie podpísal preto, aby sa chránil nález, ktorý Mini-

sterstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo za národnú 

kultúrnu pamiatku. Mesto Trenčín je prvým stavebným 

úradom na Slovensku, ktoré využilo paragraf 127 odsek 3) 

stavebného zákona. Podľa tohto ustanovenia zákona môže 

stavebný úrad rozhodnúť o zrušení stavebného povolenia, 

pokiaľ sa pri realizácii stavby objaví pamiatka mimoriadneho 

významu. A to sa v Trenčíne stalo.  

Na osvieženie pamäti treba uviesť, že takmer pred štyrmi 

rokmi pri bývalom Dome Armády chcela postaviť podzemné 

garáže a polyfunk-

čný objekt spoloč-

nosť Tatra Real 

Trade. Pri prácach 

bola pri výkopo-

vých prácach obja-

vená pamiatka mi-

moriadneho význa-

mu a na tomto 

mieste zostala už 

takmer štyri roky obrovská jama. Stavenisko a zvyšky muriva, 
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ktoré mali tvoriť opevnené predbránie mesta, sa rozhodnutím 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky stalo archeologické 

nálezisko národnou kultúrnou pamiatkou. Firma Tatra Real 

Trade sa s Mestom Trenčín súdi a súčasne žiada odškodné vo 

výške viac ako 2 milióny eúr. Mesto Trenčín však akýkoľvek 

podiel viny na zmarenom projekte odmieta a celú žalobu 

spochybňuje. Na všetkom je zaujímavé, že žalobcom je iná 

firma ako bol pôvodný investor a táto podľa právnych zás-

tupcov Mesta Trenčín nie je ako žalobca aktívne legitimovaná 

– nemôže mesto žalovať. A samotnej zmluve chýba súhlas 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Na záver dodal pri-

mátor, že  pamiatky mimoriadneho významu sú majetkom štá-

tu, preto investor by si mal uplatniť svoje ústavné práva voči 

Slovenskej republike, nie voči mestu Trenčín. 

www.trencin.sk 20.02.2012 

pomocná evidencia 121/1/2012 

 

V železničnej stanici v Trenčíne sa dňa 21. februára 2012 v 

noci pri posunovaní súpravy zloženej z pätnástich vozňov 

vykoľajil nákladný vozeň. Príčinou bolo nesprávne nastavenie 

výhybky. Okrem vykoľajenia nákladného plošinového vozňa 

došlo aj k poškodeniu ťažného háku a nárazníka na ďalšom 

vozni, ako aj k poškodeniu výhybky. Pri nehode sa nikto 

nezranil, škoda na majetku bude vyčíslená dodatočne. 

Zainteresované osoby sa podrobili dychovej skúške s 

negatívnym výsledkom. V dôsledku nehody bola zastavená 

vlaková doprava na prvej a druhej traťovej koľaji od 21.30 do 

23.45 h. Meškanie (105 minút) mal rýchlik 707 a dva osobné 

vlaky meškali 99, resp. 42 minút. Doprava bola obnovená iba 

na prvej traťovej koľaji, na druhej ju obnovili po odstránení 

vykoľajeného vlaku.  

www.sme.sk 22.02.2012  

pomocná evidencia 133/1/2012 

http://www.trencin.sk/
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Mesto Trenčín pripravilo od 3. marca 2012 zmeny v gra-

fikone liniek mestskej hromadnej dopravy a niektoré dlhodobo 

veľmi málo využívané spoje sa úplne zrušia. 

Znamená tom, že na štrnástich linkách prestane premávať 

štyridsaťštyri spojov. Týmito úspornými opatreniami chce 

mesto Trenčín ušetriť 54-tisíc eúr. Časy odchodov ďalších 

desiatich spojov budú upravené tak, aby buď zabezpečovali 

nadväznosť na najbližší 

spoj inej linky alebo, 

aby bola čiastočne 

vykrytá časová medzera 

z dôvodu zrušeného 

spoja. Väčšina zruše-

ných spojov má zabez-

pečenú čiastočnú ná-

hradu vo forme prestupu 

posunom času odchodu 

iného spoja, alebo je do oblasti vedená prímestská autobusová 

doprava. V niektorých prípadoch budú musieť cestujúci prejsť 

na zastávku inej linky mestskej hromadnej dopravy. Známe sú 

už konkrétne zmeny napríklad, bočný spoj číslo 50 nebude 

zachádzať do Zámostia. 

Ďalšiu redukciu spojov mestskej hromadnej dopravy 

pripravuje mesto Trenčín od jesene 2012. Mesto Trenčín chce 

podniku SAD Trenčín upraviť platby za prevádzkovanie 

mestskej hromadnej dopravy na 140-tisíc eúr namiesto dote-

rajších 202-tisíc eúr mesačne. Ušetriť chce redukciou 

najazdených kilometrov. 

Pôvodne navrhovalo mesto Trenčín spoplatnenie cestov-

ného aj pre dôchodcov nad 70 rokov, s tým ale nesúhlasili 

poslanci, a tak sa peniaze našli vo zvýšení cestovného, ktoré 

platí už od minulého roka 2011 a aj v obmedzení najazdených 

kilometrov. Dotkne sa to tretiny spojov, ktorým ušetria 670-
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tisíc kilometrov, čo v praxi bude znamenať redukciu približne 

tretiny spojov.  

www.sme.sk 21.02.2012 

pomocná evidencia 125/1/2012  

 

20. ročník odborného kozmetického veľtrhu Beauty 

Forum Slovakia sa konal v dňoch 15. – 17. marca 2012 

v areáli výstaviska Expo Center a.s. v Trenčíne.  Veľtrh bol 

organizovaný v spolupráci s nemeckou spoločnosťou Health 

& Beauty Trade Fairs GmbH & Co. KG., ktorá je držiteľom 

licencie pre usporiadanie odborných súťaží a veľtrhov Beauty 

Forum v celej Európe. 

Cieľom veľtrhu je budovať odborný, profesionálny veľtrh 

a poskytnúť tak priestor pre prezentáciu výrobkov, značiek a 

 služieb, nadväzovanie kontaktov a rozširovanie distribučnej 

siete. Cieľovou skupinou veľtrhu Beauty Forum Slovakia je 

odborná verejnosť - výrobcovia, dovozcovia a distribútori 

kozmetických a kaderníckych produktov a prístrojov, prí-

pravkov a nástrojov pre nechtový dizajn a pedikúru, prevádz-

kovatelia wellness zariadení a solárnych štúdií, poskytova-

telia služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, manikúry, pedi-

kúry a plastickej chirurgie ako aj združenia, asociácie a vyda-

vateľstvá odborných časopisov. 

Počas veľtrhu bol pripravený odborný sprievodný program, 

v rámci ktorého sa usku-

točnili: 

- Slovenský šampionát 

8. ročníka v maľovaní 

na telo Body Art, 

ktorého témou bola 

história. Zúčastnilo sa 

ho pätnásť súťažia-

cich, ktorí tvorili fa-
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rebné obrazce na telách svojich modeliek takmer päť hodín. 

Body artdizajnéri používali pri práci farby na telo, trblie-

tavé tetovanie, mejkap a rôzne doplnky. Tému histórie 

museli nielen namaľovať, ale aj na výstavnom pódiu pred 

štvorčlennou porotou odprezentovať. Tá hodnotil kreativitu 

nápadu a použitých doplnkov, precíznosť prevedenia a 

čistotu maľby, osobné nasadenie a obtiažnosť vybraného 

nápadu a celkový dojem. „Keď porovnáme úroveň súťaže 

pred dvanástimi rokmi so súčasným ročníkom, tak sa 

neuveriteľne zvýšila,“ skonštatoval člen poroty Radomír 

Fiksa. Najväčší úspech zožala výtvarníčka Radka Valová 

z Brna, ktorá na telo modelky Katky stvárnila dielo „Pře-

sahy“; Hviezde slovenského Body Art Andrei Jackovej sa 

ušla strieborná priečka, ktorá nahé telo modelky Kristíny 

premenila na Máriu Antoinettu; Bronzovú priečku získala 

Zdeňka Rylka Dovályová, ktorá na modelke Paole Veselej 

znázornila „Objavenie Ameriky“. Nepopulárnu štvrtú 

priečku obsadila Gabriela Bučeková s témou „Vyhnanie 

z raja“. 

- Majstrovstvá Slovenskej republiky v „make-upe“ sa usku-

točnili  16. marca 2012 a niesli sa pod pracovnou témou – 

„Rock sa stretá s rokokom“. a súťa-

žiaci v nej mali vyjadriť potešenie zo 

života, zábava, hodovanie, intrigy a boj 

o pozornosť boli charakteristické pre 

život šľachty v období rokoka. Do 

súťaže bolo prihlásených 12 súťažia-

cich. Odborná porota rozhodla o naj-

lepších takto:  

1 .miesto Silvia Píšová, 

2. miesto Klaudia Demčáková, 

3. miesto Mária Krnáčová 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9867723&ids=1
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Celková víťazka Majstrovstiev Slovenskej republiky v 

make-upe postúpila na 25. medzinárodné majstrovstvá v 

make-upe „Masters´ Award Make-up 2012“, ktoré sa budú 

konať v Mníchove.  

- Majstrovstvá Slovenskej republiky v „nail designe“ a 

„NailArt Trophy“ sa uskutočnili dňa 

15. marca 2012. Pre tento rok bola 

stanovená téma „Carmen – špa-

nielske ohnivé flamenco“. Carmen je 

vášnivá, ale chladná. Krásna, ale kru-

tá. Milujúca, ale zraňujúca. Flamenco, 

to je tanec plný emócií, temperamentu 

a španielskeho slnka a súťažiaci mali 

vytvoriť osobitý dizajn. Odborná po-

rota hodnotila kreativitu, komplex-

nosť, povrch nechtov, stupeň obtiažnosti – zručnosť, návrh 

a celkový dojem rozhodla nasledovne: 

1.miesto Lenka Bercíková 

2.miesto Ildikó Dudášová 

3.miesto Irena Gyurkiová 

Víťazka postúpila na Majstrovstvá Európy do Mní-

chova, ktoré sa uskutočnia počas veľtrhu „Beauty Forum“ 

v októbri 2012.  

- Súťaž „Tip Box“, pre 

ktorú boli témami súťaže 

„Mix Média – Morská 

víla a podmorský svet“ a 

„Múzeá sveta – Obrazy 

a portréty“.  

Odborná porota roz-

hodla v téme „Mix Mé-

dia – Morská víla 

a podmorský svet“ o umiestnení súťažiacich takto: 
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1. miesto Angela Trapezniková 

2. miesto Eva Slovíková 

3. miesto Timea Litvaiová 

Odborná porota rozhodla v téme „Múzeá sveta – Obrazy 

a portréty“ o umiestnení súťažiacich takto: 

- 1.miesto Angela Trapezniková 

- 2.miesto Irena Gyurkiová 

- 3.miesto Timea Litvaiová 

Odborná pediatrická súťaž „Beauty Foot“, v ktorej odborná 

porota rozhodla nasledovne: 

1. miesto    Zuzana Myšíková Černá  

2. miesto    Eva Fajnorová 

3. miesto    Denisa Antalová    

Československú súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe, od-

borný kozmetický seminár, ktorý bol určený pre kozme-

tičky. Bude koncipovaný na základe potrieb praxe s vyu-

žitím v každodennej práci. 

Počas veľtrhu sa konali firemné prezentácie, kde firmy 

predstavili svoje aktuálne novinky. 

vlastné poznámky 

www.sme.sk 18.03.2012 

 

Dňa 20. marca 2012 sa uskutočnilo ustanovujúce zhro-

maždenie delegátov 

Trenčianskej regionál-

nej komory Sloven-

skej obchodnej a prie-

myselnej komory 

v Trenčíne v piatom 

volebnom období. Ro-

kovanie zhromaždenia 

delegátov otvoril pred-

seda komory Ing. Boris Paulen, PhD. Po schválení mandá-

http://www.sme.sk/
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tovej, návrhovej a volebnej komisie sa pristúpilo k voľbám do 

orgánov Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej ob-

chodnej a priemyselnej komory v Trenčíne. Návrhy predniesol 

Ing. Vladimír Bielik. Za predsedu Predstavenstva Tren-

čianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemy-

selnej komory v Trenčíne bol jednomyseľne zvolený Ing. 

Boris Paulen, PhD. Za podpredsedov predstavenstva boli 

jednomyseľne zvolení Ing. Emil Dobiaš, Ing. Július Homola 

a Ing. Jozef Kašuba.  

Po voľbách si delegáti vypočuli Vyhodno-

tenie činnosti a Správu o plnení rozpočtu Tren-

čianskej regionálnej komory Slovenskej obchod-

nej a priemyselnej komory v Trenčíne za rok 

2011, ktoré schválili. Následne si delegáti vypočuli Návrh 

plánu aktivít, Návrh rozpočtu a Návrh programu činnosti 

Trenčianskej regionálnej 

komory Slovenskej ob-

chodnej a priemyselnej 

komory v Trenčíne na 

rok 2012, ktoré delegáti 

schválili s pripomienka-

mi. Prvú časť rokovania 

uzavrelo vystúpenie pred-

sedu Slovenskej obchod-

nej a priemyselnej komory Ing. Petra Mihóka.  

V druhej časti rokovania prebiehalo rokovanie za účasti 

hostí, medzi ktorými boli prítomní primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček, primátorka Brezovej pod Bradlom 

Mgr. Eva Ušiaková, zástupca Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Miroslav Križan a prorektor Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Dušan Turan, PhD., ktorí 

pozdravili rokovanie zhromaždenia a zúčastnili sa diskusie. 

vlastné poznámky 

Ing. Boris Paulen, PhD. 
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pomocná evidencia 196/1/2012 

 

Zimná údržba ciest stála trenčiansku radnicu takmer 230-

tisíc eúr. Mesto Trenčín pritom ešte vlani odhadovalo, že za 

údržbu počas zimy 2011/2012 zaplatí maximálne 150-tisíc 

eúr. „Náklady sa v tomto prípade dajú odhadnúť veľmi ťažko, 

pretože všetko závisí od počasia,“ skonštatoval vedúci útvaru 

interných služieb mesta Ing. Benjamín Lisáček. Ako ďalej 

dodal, tuhá zima a intenzívne sneženie najmä v mesiaci január 

a február 2012 náklady na údržbu značne navýšili. 

Na posyp ciest bolo spotrebovaných 365 ton soli a 900 ton 

kamennej drviny. „V rámci zimnej údržby sa prostredníctvom 

spoločnosti Marius Pedersen, strojmi aj ručne prehŕňali a 

posýpali komunikácie a odvážali sneh. Po zimnom období sa 

vo väčšej miere ukázalo poškodenie ciest, ktoré spoločnosť 

Marius Pedersen začala postupne opravovať tak, aby bola 

zabezpečená bezpečnosť na miestnych komunikáciách,“ 

uviedol vedúci útvaru interných služieb Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Benjamín Lisáček.  

Zimná údržba ciest v Trenčíne sa začala 1. novembra 2011 

a trvala do 31. marca 2012. V roku 2011 stála zimná údržba 

mesto Trenčín 245-tisíc eúr. Mesto Trenčín počas roka 

zabezpečuje pravidelnú údržbu približne 114 kilometrov 

miestnych komunikácií a približne 156 kilometrov chodníkov. 

www.sme.sk 22.3.2012 

pomocná evidencia 198/1/2012 

 

Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“, ktorá prevádzkuje 

Trenčiansku televíziu, dostala od Rady pre vysielanie a 

retransmisiu upozornenie, že v septembri 2010 zaradila do 

programu „Týždenník“ rubriku s kreslenými vtipmi. Pred-

metom sporu boli tri kreslené vtipy, ktoré boli namierené proti 

bývalému primátorovi Trenčína Ing. Branislavovi Cellerovi, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9882382&ids=6
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čím v spravodajskej relácii spoločnosť porušila zákon. Spo-

ločnosť toto upozornenie ignorovala a spor skončil na súde. 

Krajský súd v Trenčíne dňa 11. apríla 2012 riešil žalobu, 

ktorú podala Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“  na Radu pre 

vysielanie a retransmisiu za upozornenie, ktoré od rady 

dostala. V prvom kreslenom vtipe postavička strihá pred-

volebný meter. Osoba sa vzďaľuje a miesto hlavy má zeler. 

Na ľavej strane sú ruky s transparentom „Preč s zelerom“, z 

pravej strany drží ruka transparent s nápisom „Mrkva je 

zdravšia“, zhora visí transparent s textom „Komunálne voľby 

27. november 2010“. V druhom kreslenom vtipe figuruje muž 

oblečený za kata, ktorý 

má na krku zavesenú 

ceduľku s textom 

„Neuhradené faktúry cca 

240 000 eúr“. V ruke drží 

sekeru, na ktorej je zave-

sená ceduľka s textom 

„Zmluvné pokuty doteraz 

40.000 eúr“. Na obrázku 

je televízor s logom Te-

levízie Trenčín, ktorý je čiastočne rozpolený. V tretej kari-

katúre zobrazuje muža v miernom predklone, ktorý má na 

sebe tričko s logom  Televízie  a v chrbte zaseknutú sekeru. 

Na rúčke sekery je ceduľka s textom „Cellerova sekera“ a 

ceduľky „Neuhradené faktúry cca 240000 eúr“ a „Zmluvné 

pokuty doteraz 40000 eúr“. 

Podľa rady ich odvysielaním nezabezpečili objektívnosť a 

nestrannosť programu. Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“ sa 

bráni tým, že karikatúry nemôžu byť nestranné a objektívne a 

požiadavka, aby sa k nim mohla vyjadriť dotknutá osoba je 

nezmyselná. Rozhodnutie rady je teda podľa spoločnosti nes-

právne, odvolávajúc sa na autorské práva, ktoré nedovoľujú 
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zasahovať do jednotlivých karikatúr a upravovať ich a tiež na 

to, že verejne činná osoba musí zniesť vyššiu mieru kritiky 

ako bežní ľudia. 

Podľa Milana Kubinca, ktorý na súde zastupoval Radu pre 

vysielanie a retransmisiu, problém nebol v samotných kari-

katúrach, ale v tom, že ich televízia zaradila do spravodajskej 

relácie. „Karikatúra nie je nestranná, s tým sa stotožňujeme, 

ale nemá čo hľadať v spravodajskom programe,“ tlmočil názor 

rady Milan Kubinec. Na základe informácií odvysielaných  v 

spravodajskom programe si ľudia podľa neho vytvárajú vlast-

ný názor. Preto, keď sa už televízia rozhodla karikatúry zara-

diť medzi spravodajstvo, mala dať priestor dotknutej osobe, v 

tomto prípade vyjadriť sa bývalému primátorovi Ing. Brani-

slavovi Cellerovi,. 

Podľa informácií hovorcu Krajského súdu v Trenčíne Mgr.  

Romana Tarabusa na Krajskom súde v Trenčíne evidujú ešte 

jedno konanie, kde žalobcom je spoločnosť „Slovakia okolo 

sveta“. Predmetom konania je žaloba o preskúmanie rozhod-

nutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorú Krajský súd v 

Trenčíne zamietol. Žalobca podal odvolanie a spis bol pred-

ložený Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. 

„V právnej veci o zaplatenie 7.449,15 eúr s príslušenstvom, 

ktorá bola vlani právoplatne rozhodnutá Krajským súdom v 

Trenčíne, bolo podané dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej 

republiky. Ide o spor, kde žalobcom je spoločnosť „Slovakia 

okolo sveta“ a žalovaným Mesto Trenčín. Na Okresnom súde 

Trenčín je vedené konanie o zaplatenie 59.227 eúr s príslu-

šenstvom, kde žalobcom je spoločnosť „Slovakia okolo sveta“ 

a žalovaným Mesto Trenčín. 

www.sme.sk 16.04.2012  

pomocná evidencia  248/1/2012 

 

http://www.sme.sk/
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Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne si vyžaduje okam-

žitú opravu. Mesto Trenčín ho prevzalo v októbri minulého 

roka od akciovej spoločnosti Dukla Trenčín v havarijnom sta-

ve. Naviac, bez dokumentácie k chladiarenskému zariadeniu. 

Havarijnosť spočíva v tom, že chladiace veže sú opotrebované 

a skorodované. Roky sa do zastaralej čpavkovej chladiaren-

skej technológie neinvestovalo. Kondenzačná časť chladia-

ceho okruhu je v katastrofálnom stave a nevyhnutne potrebuje 

rekonštrukciu.  

Na možné úniky čpavku Mesto Trenčín upozornila tech-

nická správa bezpeč-

nostného technika a 

tiež Civilná ochrana 

obyvateľstva. „V sys-

téme je napustených 12 

ton čpavku, pričom 

normálne zimné šta-

dióny, kde sú novšie 

technológie, majú tak 

okolo obsah 2,5 tony. Na samotné chladenie plochy stačí 

približne jedna tona,“  uviedol bezpečnostný technik civilnej 

ochrany obyvateľstva Miloš Kment, ktorý zároveň upozornil, 

že ak by na trenčianskom zimnom štadióne došlo k nejakej 

trhline na potrubiach alebo nádrži, tak už pri samotnej 3 cm 

veľkej diere by mohlo do troch minút uniknúť približne                

1.652 ton čpavku. „To je strašné množstvo, znamená to vyše 

600 kilogramov za minútu. Ohrozených by bolo až do 10 tisíc 

ľudí. Ak by došlo k havárii v čase hokejového zápasu, to číslo 

by bolo oveľa vyššie. To je  dosť veľké riziko.“  

Na základe zistených skutočností bolo mestu Trenčín odpo-

ručené bezodkladné odstránenie zistených závad. „V opačnom 

prípade by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a životov obyva-

teľov mesta,“ zdôraznil Miloš Kment. 
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„Po týchto zisteniach nedovolím vyrobiť ľad a otvoriť 

štadión. Zabezpečiť výmenu chladiarenského zariadenia vlast-

nými prostriedkami nedokážeme, preto vnímam ponuku inves-

tora, s ktorým rokujem už 4 mesiace, ako dar z neba,“ povedal 

primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. „V tejto 

chvíli je predaj zimného štadióna jediná možná cesta, ako 

štadión zachrániť. Akékoľvek diskusie o prenájme štadióna 

Hokejovému klubu Dukla Trenčín sú za daných okolností 

irelevantné. Záleží mi v prvom rade na bezpečnosti občanov.“  

Investor zo Slovenska chce začať s výmenou celého chla-

diarenskeho zariadenia, ľadovej plochy a mantinelov okamžite 

po získaní štadióna. Postupne tu chce preinvestovať niekoľko 

miliónov eúr. „Trenčín by bol po Bratislave a Košiciach tretím 

mestom, ktoré by malo modernú hokejovú arénu,“ zdôraznil 

primátor Mgr. Richard Rybníček. „Jednou z mojich podmie-

nok je, aby na štadióne mala svoj priestor hokejová mládež, 

ktorú bude mesto dotovať.“ 

www.trencin.sk 15.05.2012 

pomocná evidencia 301/1/2012  

 

Staré šatstvo, nepotrebný textil a obuv 

môžu od konca mája Trenčania 

vhadzovať do bielo označených 

kontajnerov na textil. Je ich celkom 

desať, ktoré sú rozmiestnené týchto 

uliciach: Ul. 28. októbra, Saratovská ul., 

Ul. Gen. Svobodu, Partizánska ul., 

Zlatovská ul., Ul. K výstavisku,  

Šoltésovej ul., Opatovská ul., Ul. Na 

Kamenci a  na Námestí Dr. prof. Hlaváča. Tento zber je pre 

mesto bezplatný. Zberné nádoby na základe zmluvy s Mestom 

Trenčín rozmiestnila „Spoločnosť Revenge“, ktorá ich bude 

aj pravidelne vyvážať a starať sa o čistotu okolo nich.  

http://www.trencin.sk/
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www.trencin.sk 25.05.2012 

pomocná evidencia 330/1/2012, 332/1/2012 

 

Na Okresnom súde v Trenčíne pokračoval dňa 23. mája 

2012 súdny spor medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra 

Real Trade vo veci náhrady za vzniknuté škody, ktoré 

spoločnosti vznikli zastavením stavby v lokalite vyhlásenej za 

národnú kultúrnu pamiatku.  

Spor medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real 

Trade Okresný súd v Trenčíne neukončil ani v tomto 

poslednom pojednávaní. Naďalej je tak otázne či spoločnosť 

dostane od mesta 2,2 milióna eúr, ktoré žiada ako náhradu 

škody, za ušlý zisk a zálohu, ktorú zaplatila za pozemky, na 

ktorých mala firma chcela  postaviť polyfunkčnú budovu a 

podzemné garáže. V priebehu výstavby sa však našli zvyšky 

opevnenia mesta, ktoré štát vyhlásil za národnú kultúrnu 

pamiatku a investor musel stavbu zastaviť. 

Pred senátom 

Okresného súdu v 

Trenčíne vypovedal 

bývalý primátor 

Trenčína Ing. Bra-

nislav Celler. Podľa 

jeho slov mesto 

Trenčín v tomto prí-

pade nepochybilo. 

„Za daný stav je 

zodpovedný štát, ktorý celú túto investíciu zmaril. Sú na to 

posudky, že ten objekt ani neexistuje tak, ako bol vyhlásený za 

národnú kultúrnu pamiatku, podľa mňa tie fakty sú neod-

škriepiteľné.“ Prípad bude pokračovať 1. júna 2013. 

Kým na Okresnom súde v Trenčíne pokračoval spor                 

o 2,2 milióna eúr pre spoločnosť Tatra Real Trade, Mesto 

za pár rokov pred Posádkovým klubom vznikne džungla 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10227400&ids=6
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Trenčín, naopak, od nej požaduje nedoplatok za daň za 

užívanie verejného priestranstva vo výške takmer 265-tisíc eúr 

a pohľadávku postúpilo exekútorovi. Voči rozhodnutiu mesta 

spoločnosť Tatra Real Trade, a.s. podala na krajský súd aj 

žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta. Súd sa 

tým momentálne zaoberá a exekútorské konanie bolo pre-

rušené.  

Treba dodať, že nedokončená stavba spôsobuje kompli-

kácie aj budove Posádkového klubu, ktorá s jamou priamo su-

sedí. Pre výstavbu je totiž zablokovaná polovica únikových 

východov.  „Pri akciách veľkého charakteru, ktoré tu mávame, 

sa v priestoroch pohy-

buje okolo šesťsto ľu-

dí. Z tej strany ako je 

jama, máme zabloko-

vané únikové výcho-

dy, čím sa vlastne po-

rušuje zákon,“ povedal 

náčelník Posádkové-

ho klubu Stanislav 

Martinák s tým, že 

únikové východy  sa snažia nahradzovať. Okrem toho sa bu-

dove objavila prasklina, ktorá však zatiaľ nespôsobuje výraz-

nejšie problémy a neohrozuje statiku budovy. 

www.sme.sk 28.05.2012 

pomocná evidencia 343/1/2012 

 

Spoločnosť Google začala v apríli 2012 fotiť slovenské 

mestá pre svoju službu Street View. Špeciálne upravené 

automobily odštartovali zber fotodokumentácie v devätnástich 

slovenských mestách vrátane Bratislavy. Cieľom tejto služby 

je zachytiť historicky a kultúrne dôležité miesta a mestá na 

Slovensku v podobe panoramatických fotografií, ktoré neskôr 
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pribudnú na mapách Google. Služba Street View pritom môže 

podľa country manažéra slovenského Googlu Rasťa Kulicha, 

podporiť rozvoj cestovného ruchu a prilákať do miest nových 

návštevníkov.  

“Street View je inovatívny a silný marketingový nástroj pre 

rozvoj cestovného ruchu a propagáciu Slovenska po celom 

svete. Preto som veľmi 

rád, že túto službu spus-

tíme aj na Slovensku,“ 

uviedol doterajší gene-

rálny riaditeľ Slovenskej 

agentúry pre cestovný 

ruch Peter Belinský. 

Google spustil projekt 

Street View po ukončení 

rokovaní s Úradom na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a splnení 

všetkých špecifických podmienok pre ochranu súkromia. Ich 

autá jazdili len na verejne dostupných priestranstvách 

a nafotená fotodokumentácia sa bude následne niekoľko 

mesiacov spracovávať pomocou špeciálnej technológie na 

ochranu súkromia. Tá automaticky rozmazáva tváre a 

evidenčné čísla áut tak, aby ich nebolo možné identifikovať. 

www.sme.sk 27.05.2012 

pomocná evidencia 349/1/2012  

 

Nová letná plaváreň mala byť pýchou Trenčína. Dnes je 

však nepoužiteľná. Novinári si ju boli pozrieť dňa 12. júna 

2012, ale to čo videli, vyvolalo veľa nezodpovedaných otázok, 

lebo v bazénoch bola tmavozelená voda plná nánosov, lís-

tia, špiny a dokonca uhynutého potkana, ktorá neláka ani divé 

kačice a žaby. Ľudia si pritom oddych na jednej z najdrahších 

plavární na svete ešte nemali šancu ani len vyskúšať.  



132 
 

Na začiatku leta sa 

Trenčania opäť začali 

zaujímať o osud novej 

letnej plavárne na Os-

trove. Dnes je už isté, 

že Mesto Trenčín ju 

v najbližších rokoch 

neotvorí, najmä po 

posledných vyjadre-

niach štátu, že modernizácia železničnej trate cez Trenčín sa 

odkladá na neurčito.  

Súčasťou plánovanej úpravy trate bolo vyrovnanie jej 

oblúku, čo si podmienilo asanovanie súčasnej letnej plavárne. 

Železnice Slovenskej republiky ju odkúpili za 4,3 milióna eúr, 

ktoré malo Mesto Trenčín použiť na výstavbu novej letnej 

plavárne. Napokon ich investovalo inam. 

Pred novinárov predstúpil primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, aby vniesol vysvetlenie nezodpovedaných 

otázok. „V prvom rade mesto Trenčín nemalo 

novú plaváreň stavať. S touto investíciou aj s 

inžinierskymi sieťami sa mali zaoberať 

Železnice Slovenskej republiky a výsledkom 

malo byť odovzdanie kľúčov od starej a novej 

plavárne. Tak sa nemohlo stať, že budeme mať postavenú 

predraženú, zastaranú a rýchlo chátrajúcu plaváreň bez vody 

a ďalších sietí, bez parkoviska a bez zodpovedajúcej infra-

štruktúry. Nechápem, prečo sa bývalé vedenie mesta rozhodlo 

ísť touto cestou. Aj keby sme dnes do plavárne dotiahli 

inžinierske siete, potrebovali by sme ďalšie státisíce eúr, aby 

sme ju vôbec sprevádzkovali. V tomto stave je plaváreň 

ekonomicky drahá a nepoužiteľná.“ Na absurdnosť vybudo-

vaného objektu poukázal aj správca už súčasných plavární 

Ing. Ľudovít Prívara, keď povedal, že „celý projekt je 
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nedomyslený, pretože použité technológie sú zastarané. 

Napríklad: 

-  o filtračný systém sa musí niekto 24 hodín 

denne starať, pritom už dávno existujú 

moderné filtre s automatizovanou prevádz-

kou; 

-  sú tu obrie kotolne na plyn, pritom na 

možnosť využitia solárnej energie projektant nemyslel; 

- systém vypúšťania bazénu nevyužíva gravitáciu, ale sa má 

prečerpávať, čo robí plaváreň energeticky náročnou na 

prevádzku; 

- rozloženie bazénov je nepraktické, chýba 50-metrový 

plavecký bazén, je dostatok toaliet, bufetov a šatní.“  

Pimátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi sa nepozdáva 

hneď niekoľko vecí. Napríklad: 

- účet 13 miliónov korún za asanáciu „hada“ pri hrádzi 

a ďalších stavieb, ktoré pôvodne stáli na mieste novej 

plavárne. Za to by sa dalo postaviť niekoľko rodinných 

domov aj so sieťami; 

- doposiaľ nová plaváreň stála 

vyše sedem miliónov eúr, 

pričom môj predchodca neza-

platil z tejto čiastky 3,6 mi-

lióna eúr. Plaváreň je preto 

založená v banke a bude sa 

splácať do roku 2020.  

- na sprevádzkovanie plavárne bolo nutné dotiahnuť siete 

a zrekonštruovať most na Ostrov, čo sú investície za vyše 

päť miliónov eúr. Môj predchodca tieto prostriedky neza-

bezpečil. Všetko skončilo len v akejsi rovine ústnych 

prísľubov a zápisníc.  

- je otázne, prečo vôbec mesto Trenčín v tomto nezmysle 

pokračovalo až do konca, keď ešte nebola ukončená súťaž 
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na modernizáciu trate. Keby bývalý primátor Ing. Branislav 

Celler povedal občanom, že kým nebude mať na papieri 

potvrdené, že štát investuje päť miliónov eúr, tak by nedal 

postaviť tieto „krásne“ veci kvôli občanom, aby ich okla-

mal.  

V súčasnosti už ani peniaze od štátu nebudú stačiť. „Aj 

keby sa o niekoľko ro-

kov modernizácia že-

lezničnej trate začala 

a štát nám peniaze na 

realizáciu sietí pos-

kytol, bez výraznej re-

konštrukcie a prestavby 

plavárne by nebolo ju 

možné pre Trenčanov 

otvoriť. Oslovení odborníci krútia hlavou, ako niekto mohol 

v 21. storočí naprojektovať niečo takto nezmyselné, čo nám 

teraz navyše chátra. Je to len riadne predražená maketa 

plavárne a dovolím si tvrdiť, že náhrobný kameň Cellerizmu 

v Trenčíne. Symbol toho, ako dokážu samosprávy nezodpo-

vedne bačovať,“ povedal primátor Rybníček s dodatkom, že 

naďalej platí jeho ponuka spred roka, aby si bývalý primátor 

zobral plaváreň do nájmu za jedno euro a prevádzkoval ju 

sám.   

www.trencin.sk 12.06.2012 

pomocná evidencia 378/1/2012 

 

Rekonštrukcia úseku železničnej trate Zlatovce Trenčín na 

rýchlosť 160 km/h sa v tomto programovom období s naj-

väčšou pravdepodobnosťou nestihne. Informoval o tom 

minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatek, že 

je to jeden z projektov ktorý nebude možné realizovať v tomto 

programovom období. 

http://www.trencin.sk/
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I keď to nebolo zatiaľ oznámené oficiálne, ale už dnes je 

takmer isté, že rekonštrukcia úseku sa už nestihne. potvrdili aj 

Železnice Slovenskej republiky s tým, že ak sa nezačne stavať 

do konca júna 2012, tak sa to v tomto programovom období 

nestihne. 

V podstate tu bol 

naprogramovaný 240 

metrov dlhý a 11 me-

trov vysoký „čínsky 

múr“ stredom mesta. 

Mesto Trenčín v spo-

lupráci s odborníkmi 

vypracovalo 16 bodo-

vý dokument s pri-

pomienkami k pro-

jektu, povedal primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. 

Predpokladá, že bude vyhlásená nová súťaž a že jedným z 

bodov jeho rokovania s ministrom dopravy a Železníc Slo-

venskej republiky bude zapracovanie požiadaviek mesta do 

projektu. 

Zastavenie rekonštrukcie železnice vítajú občianski 

aktivisti, ktorí sa už niekoľko rokov snažia presunúť 

železničnú trať mimo centrum mesta na jeho perifériu. 

„Nenajedenosť firiem a ich politický lobing priviedol Trenčín 

do veľmi šťastnej situácie, keď sa modernizácia železnice 

zastavila. Žiadame, aby nezávislá medzinárodná komisia 

posúdila dva varianty variant cez centrum mesta a mimo 

centrum mesta. Jedným z dôležitých argumentov v prospech 

variantu mimo mesta je aj Dunajská stratégia splavnenia 

Váhu, ktorej súčasťou je aj Slovensko. My máme urbanistický 

variant zmeny celej stratégie a zmeny projektu s tým, aby sme 

zachránili mesto. Tak by mal rozmýšľať každý Trenčan“, 

povedal poslanec mestského zastupiteľstva a jeden z akti-
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vistov Ján Babič. „Štát do projektu, ktorý bol nekvalitne pri-

pravenou súťažou zmarený, investoval desiatky miliónov eúr a 

ja nepredpokladám, že ho hodí za hlavu a začne investovať do 

nejakého iného variantu.  

Je vydané platné územné rozhodnutie, ktoré môže zmeniť 

iba štát, konštatoval primátor Mgr. Rybníček. Zdôraznil, že 

tému železnice nechce politizovať a nemieni populistickými 

vyhláseniami naháňať politické body. Príčin, prečo sa moder-

nizácia železničnej trate v úseku Trenčín - Zlatovce stále 

nezačala, je podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky 

Martiny Pavlíkovej viacero. Či už je to uplatnenie revíznych 

postupov zo strany uchádzačov, alebo viaceré súdne spory. 

Kľúčová bola podľa nej žaloba voči rozhodnutiu Úradu pre 

verejné obstarávanie vo veci vrátenia vylúčeného uchádzača - 

spoločnosti Skanska opätovne do vyhodnocovania, kde dosiaľ 

nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu. Stavbu rovnako 

ovplyvnili aj zmeny v projektovej dokumentácii počas súťaže, 

ktoré vyplynuli z toho, že mesto Trenčín zrušilo pôvodné 

územné rozhodnutie, ako aj neoprávnené požiadavky mesta 

Trenčín vo veci zámeny nadjazdu za násyp a podobne. 

www.sme.sk 08.06.2012  

pomocná evidencia 380/1/2012 
 

Od soboty 18. augusta 2012 teda začal platiť nový ces-

tovný poriadok mestskej hromadnej dopravy. Mesto Tren-

čín už koncom minulého roka 2011 avizovalo, že musí znížiť 

náklady za preplatenie strát, ktoré verejná doprava prináša. 

„Optimalizácia liniek mestskej hromadnej dopravy Trenčín 

vychádza zo súčasného stavu siete liniek s cieľom zníženia 

ubehnutých kilometrov. To znamená, že nerieši radikálnu 

zmenu trasovaní. K takejto zmene príde zrejme po uvedení 

druhého cestného mosta do prevádzky,“ uviedol viceprimátor 

Trenčína JUDr. Rastislav Kudla. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10302911&ids=6
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Povodne sa malo ročne najazdiť v mestskej hromadnej do-

prave Trenčín takmer 2,3 milióna kilometrov. Už na jar roka 

2012 došlo k prvej úspore, približne 100 tisíc km a teraz budú 

znížené výkony 

o ďalších asi 

300 tisíc km bez 

výrazných ob-

medzení základ-

nej obsluhy. „Po 

zavedení všet-

kých zmien 

predpokladáme 

úsporu približne 

400 tisíc eúr 

ročne,“ povedal JUDr. Rastislav Kudla. 

„Žiadna zmena sa nedá robiť len takpovediac od stola. 

Preto sa pristúpilo k skúšobnej prevádzke nového cestovného 

poriadku, ktorá bude trvať dva mesiace. Tento čas ukáže či 

cestovný poriadok zostane bez ďalšej zmeny, alebo bude ešte 

upravený,“ konštatovala Ing. Jarmila Maslová z Mestského 

úradu v Trenčíne. 

„Snahou našej dopravnej spoločnosti SAD Trenčín, a. s. je 

maximálne profe-

sionálne poskyto-

vať verejnú službu. 

Snažíme sa byť 

nápomocní v da-

ných možnostiach 

objednávateľovi 

služby aj cestujúcej 

verejnosti,“ uviedol 

generálny riaditeľ 

podniku SAD Trenčín Ing. Juraj Popluhár. 
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Počas skúšobnej prevádzky nebudú v cestovnom poriadku 

garantovane spoje, ktoré sú vždy prevádzkované nízko-

podlažným autobusom, to znamená, že dočasne nebudú 

vyznačene tzv. „i“ spoje. Zatiaľ nebudú na  označníkoch na 

zástavkách zmenené čísla liniek. Do konca letných prázdnin 

nebudú premávať spoje označene novým znamienkom „L2“, a 

samozrejme, ani spoje označené znamienkom „c“. lebo tie 

premávajú len v dňoch školského vyučovania. 

Cieľom je zefektívniť finančné prostriedky vynakladané na 

mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne tak, aby to nemalo 

negatívny dopad na cestujúcich. 

Info Trenčín 17.08.2012   

pomocná evidencia 487/1/2012 

 

V dňoch 20. a 21. augusta 

2012 vymieňala letecká 

spoločnosť technológie pre 

mobilného operátora Orange na 

desiatich budovách v meste 

Trenčín pomocou vrtuľníka 

MD 530FF. 

www.sme.sk 20.08.2012  

pomocná evidencia 497/1/2012 

 

V roku 2012 pokračovala pamiatková obnova historických 

kasární Trenčianskeho hradu, začatá v októbri 2011 za peniaze 

z eurofondov. Ich celkové rozpočtové náklady predstavujú 

2.480.550 eúr.  

Z pôvodne vojenského objektu sa zachovali len obvodové 

múry, dva pomerne veľké a dva čiastočné. Prv než sa začalo 

s rekonštrukčnými prácami bol vykonaný archeologický 

prieskum a zhodnotenie statiky.  
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Po vykonanej re-

konštrukcii objektu 

bude mať tento tri 

podlažia. Podľa zá-

meru v podkroví sa 

vytvorí reprezen-

tačná miestnosť, 

ktorá bude slúžiť 

pre komorné kon-

certy a divadlá. 

V prízemnej časti vznikne nové moderné sociálne zariadenie. 

Na treťom poschodí by sa mal vytvoriť výstavný priestor, 

v ktorom by mala dostať priestor expozícia fortifikačných 

zariadení a zbraní, ktoré sa vyskytovali na hrade a potom by 

mali dostať priestor na prezentáciu reštaurované zemianske 

portréty a obrazy. Súčasťou objektu bude ochoza, ktorá 

poskytne jedinečný pohľad na mesto Trenčín  a jeho najbližšie 

okolie. 

Trenčianske noviny 20.08.2012 

pomocná evidencia 494/1/2012 

 

Výcvikový trenažér pre výcvik posádok vojenských 

dopravných lietadiel odovzdali 21. augusta 2012 US Army. 

Zariadenie za viac ako 2,5 milióna dolárov vytvorili zo starého 

lietadla. 

Trenažér je najväčšie zo šiestich výcvikových zariadení, na 

ktorom sa podieľali dve slovenské a dve americké firmy. Cel-

ková cena zákazky dosiahla 20 miliónov dolárov. „Produkt je 

to vizitkou slovenského obranného priemyslu,“ povedal Ing. 

Július Berith predseda predstavenstva spoločnosti VMR, 

ktorá na zákazke pracovala spoločne s Leteckými opravov-

ňami. Ako vysvetlil zariadenie je špeciálne určené pre výcvik 

posádky, ktorá zabezpečuje logistiku nakladania do priestoru 
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lietadla. Školiť sa na trenažéri budú afgánski vojaci a nacvičia 

si simuláciu všetkých dejov, ako nakladanie materiálu, vyvá-

ženie a upevnenie v nákladovom priestore a vykládku prípad-

ne výsadok prepravovaného nákladu. Trenažér tiež umožňuje 

nácvik prestavby nákladovej kabíny na prepravu vojakov, ale-

bo ranených či materiálu. Zariadenie si od producentov v 

priestoroch hangáru Leteckých opravovní v Trenčíne prevzali 

predstavitelia americkej armády. Podľa Marka Blissa, 

projektového manažéra US Army. „Toto zariadenie budú 

využívať vojaci armády USA na výcvik afgánskych posádok. 

Tešíme sa, že odovzdaním zariadenia Afganistanu sa zabez-

pečí prevoz materiálu, ľudí a pomoc oveľa bezpečnejším 

spôsobom,“ dodal. Ako 

poznamenal všetky pro-

dukty vysoko presahujú 

ich očakávanie. 

Kým pre spoločnosť 

VMR išlo o druhý 

kontrakt, Letecké opra-

vovne Trenčín na tomto 

projekte spolupracovali 

po prvý raz. „Každá 

zákazka je prospešná pre našu spoločnosť. Musíme sa uberať 

touto cestou a aj takto získavať prácu od zahraničných sub-

jektov, nielen byť financovaný z prostriedkov ministerstva 

obrany,“ konštatoval generálny riaditeľ Leteckých opravovní 

Trenčín Ing. Milan Mutala. Momentálne sa pokúšajú pre-

sadiť v piatich zahraničných tendroch. Prácu na výcvikovom 

zariadení hodnotí ako náročnú, pretože lietadlo dostali do 

opravovní vo veľmi zlom stave. „Upravovali sme celý trup, 

urobili generálka kompletne elektriky, hydrauliky a celého 

nákladného priestoru. Všetky mechanické časti sa robili 

v Leteckých opravovniach Trenčín a softvérové veci mali na 
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starosti naši partneri. Realizácia zákazky trvala niekoľko 

mesiacov a zrýchlila sa príchodom spoluhráčov z americkej 

strany na Slovensko,“ vysvetlil Ing. Milan Mutala. 

Spoločnosť VMR už s americkou armádou spolupracovala 

subdodávkami pri simulátoroch pre výcvik leteckej posádky 

dopravných lietadiel, ako aj pri vrtuľníkových simulátoroch, 

ktoré sa vyrábali na Slovensku. Ing. Július Berith predpokladá, 

že uspeli zo začiatku tým, že boli jedným z mála producentov, 

ktorí robili simulátor na MI-17 okrem Rusov. Teraz ide už o 

druhý väčší kontrakt a pri ňom už rozhodla zrejme kvalita a 

dobré produkty. 

Trenčianske noviny 27.08.2012 

pomocná evidencia 509/1/2012 

 

Po takmer dvojročnej rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala 15 

miliónov eúr bol otvorený pre verejnosť najznámejší 

trenčiansky hotel „Elizabeth“, ktorý zmenil svoj názov po 

cisárovej Alžbete Bavorskej. Znamená to, že rímsky nápis na 

hradnej skale je opäť 

návštevníkom prístupný, ku 

ktorému sa návštevník 

dostane vstupom cez bývalý 

hlavný vchod a schodmi 

budovy hotela počas otvá-

racích hodín stredísk, teda 

od 8,00 do 21,00 h.  

Prvých hostí privítal novootvorený hotel dňa 7. septembra 

2012. Ako povedal zakladateľ Synotu Ivo Valenta, prostredie 

v akom sa hotel Elizabeth nachádza je jedinečné a pekné, 

avšak nechcel hotel prevádzkovať v takom stave, za aký ho 

kúpil. „Návratnosť bude dlhšia, ale sa nám vráti, keď pominie 

kríza. Máme konkurenčnú výhodu, pretože investujeme do 

budúcnosti a tiež výhodu unikátneho prostredia, ako sú prí-
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behy o Omarovi a Fatime, o Trenčianskom hrade a o rímskom 

nápise.  

Niekoľko miliónová investícia zvýšila kapacitu hotela aj 

jeho úroveň. Ako povedal riaditeľ hotela PhDr. Ján Svoboda 

„je to hotel nadregionálneho 

charakteru, ktorý svojou filo-

zofiou, koncepciou a službami 

prevyšuje ostatné hotely či už 

špecifickou gastronómiou 

a kvalitou ubytovania. Objekt 

ponúka návštevníkom ďaleko 

vyšší komfort ako predtým, čo 

potvrdzuje zvýšená kapacita 75 izieb, kongresovou sálou o 

kapacite 200 osôb, pribudlo niekoľko rokovacích salónov, 

vrátane VIP klubu a moderného wellnes centra Caracalla Spa. 

V hotely nechýba kaviareň Sissi v pôvodnom secesnom štýle 

s ponukou domácich zákuskov a rakúsko-uhorskej kuchyne. 

Reštaurácia Elizabeth ponúka mediteránsku kuchyňu. Gastro-

nomické služby dopĺňajú bar Monte Carlo a Lobby bar.“ 

Trenčianske noviny 10.09.2012 

pomocná evidencia 542/1/2012 

 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Slovenska 

správa ciest a dodávateľ projektu (ZIPP-Strabag) sa dňa 12. 

septembra 2012 dohodli na pokračovaní stavby cestného 

mostu. Most však bude oceľový tak, ako bolo pôvodne 

vysúťažené. Konzorcium spoločnosti ZIPP-Strabag začalo 

stavať železo-betónový most, teraz musia naprojektovať 

oceľovú variantu stavby, „čo bude trvať minimálne dva až tri 

mesiace. Nepredpokladáme nejaké zásadné predraženie,“ 

uviedol konateľ spoločnosti ZIPP Ing. Juraj Bacmaňak. 

Doteraz postavené časti mosta nezbúrajú, ale budú pokračovať 

podľa nového projektu. Do 21. septembra 2012 mali stavebné 
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firmy predložiť predbežný harmonogram prác pre oceľový 

variant. Doba výstavby je podľa platnej zmluvy nastavená do 

októbra 2014. „Prepadnutia eurofondov sa neobávame, keďže 

Európska únia nám v súčasnom programovom období preplatí 

oprávnene výdavky až do konca decembra 2015,“ ubezpečil 

hovorca Ministerstva 

dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 

Mgr. Martin Koňa, 

MBA. Mesto Trenčín je 

v riešení problémov 

ohľadom výstavby 

mosta iba štatistom. 

„Som rád, že sa nenaplňujú  žiadne tragické scenáre 

o odstupovaní od zmlúv a podobne. I naďalej budem 

uplatňovať svoju jedinú právomoc v tejto veci, a síce 

intenzívne komunikovať a v mene Trenčanov apelovať na 

ministerstvo dopravy a Slovensku správu ciest, aby bol most 

dostavaný a spojazdnený v termíne, teda v roku 2014,“ pove-

dal primátor mesta Mgr. Richard Rybníček. Výstavba mosta 

sa začala v marci 

tohto roku. V júni 

boli  práce pozasta-

vené. Ako v tom 

čase povedala Ka-

tarína Šimková z  

Ministerstva dopra-

vy Slovenskej repu-

bliky, Slovenska 

správa ciest sa do-
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hodla so zhotoviteľom stavby na zásadnej zmene projektu bez 

prerokovania s ministerstvom dopravy. Navyše hrozilo riziko, 

že Európska komisia tento projekt nepreplatí z eurofondov.  

Info Trenčín 01.10.2012 

pomocná evidencia 600/1/2012 

 

Na konci roka 2008 bolo mesto Trenčín dĺžne 26,5 milióna 

eúr, čo v prepočte na jedného obyvateľa znamenalo 477 eúr. 

Za rok 2009 však už každý Trenčan dlžil sumu 507 eúr, keďže 

záväzky mesta sa zvýšili na 27,6 milióna eúr. Zadlžovanie 

pokračovalo aj v roku 2010, a to rýchlym tempom až do výšky 

39,7 milióna eúr. Dlh na obyvateľa sa tak vyšplhal na 714 eúr. 

Rok 2011 zaznamenal obrat. Prísne šetrenie zastavilo  

stúpajúcu krivku a mesto začalo výšku svojich záväzkov  

naopak znižovať. K poslednému decembrovému dňu bol 

celkový dlh mesta 29,9 mil. eúr a dlh na obyvateľa 539 eúr. 

Na konci februára tohto roku bol každý Trenčan zadlžený 

sumou 515 eúr, v súčasnosti je to 463 eúr. K 31. augustu 2012 

bola výška záväzkov mesta Trenčín na úrovni 25,7 milióna 

eúr. Z toho krátkodobé záväzky sú vo výške 3,2 milióna eúr a 

dlhodobí 22,5  milióna eúr. O finančnej situácii informoval aj 

na septembrovom zasadnutí mestského parlamentu primátor 

Mgr. Richard Rybniček. „Je to informácia o tom, že sa nám 

všetkým darí naďalej konsolidovať verejne financie mesta, aj 

keď je situácia naďalej zložitá. V tejto chvíli je dlh oproti 

tomu, ako sme nastúpili, nižší o približne 14 miliónov eúr,“ 

povedal poslancom. Do konca roka 2012 mesto očakáva 

kapitálové príjmy za predaj rodinných domov v súvislosti s 

modernizáciou železničnej trate pre Železnice Slovenskej 

republiky vo výške 1,1  milióna eúr a príjmy z iných drobných 

predajov. Ďalšie príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej 

zóne rozpočtované vo výške 1,6 milióna eúr ostávajú 

otvorene, keďže sa blíži koniec roka, musíme s nimi počítať 
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radšej až v budúcom roku a príjmy z iných drobných predajov. 

Ak by prišli všetky očakávané kapitálové príjmy, mohlo by sa 

skončiť s dlhom okolo 23 miliónov eúr. Nakoľko sú však 

v tomto roku príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej zóne 

otázne, počíta sa s dlhom na konci roka2012 vo výške cca 25 

miliónov eúr. Mesto Trenčín zostáva aj naďalej serióznym 

obchodným partnerom. Nemá takmer žiadne záväzky po 

lehote splatnosti. K 31. augustu boli vo výške 14.465 eúr, kým 

k 31. augustu 2010 boli vo výške 3.222.886 eúr.  

Info Trenčín 01.10.2012 

pomocná evidencia 601/1/2012 

 

Je rozhodnuté. Správa, ktorá potešila všetkých Trenčanov. 

Do konca roka 2015 bude zmodernizovaná aj 12 kilometrov 

dlhá železničná trať v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá. 

Z Trenčína sa stane na najbližšie dva až tri roky veľké 

stavenisko. Železnice Slovenskej republiky 10. októbra 2012 

podpísali zmluvu na výstavbu modernizácie trate Trenčianska 

Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem Združenie pod Brezinou 

pod vedením TSS 

Grade a.s. Bra-

tislava. „Minis-

terstvo dopravy, 

výstavby a regio-

nálneho rozvoja 

Slovenskej repu-

bliky, ako riadia-

ci orgán pre Ope-

račný program 

Doprava súhlasilo s podpisom zmluvy na modernizáciu 12 – 

kilometrovej  železničnej trate  pre rýchlosť 160 kilometrov za 

hodinu,“ informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej repu-

bliky Martina Pavlíková.  
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„Podpis zmluvy vnímam ako fakt. Od prvej chvíle všetko 

nasvedčovalo tomu, že štát chce dokončiť celú modernizáciu 

železničnej trate, vrátane úseku cez Trenčín. Vedeli sme teda 

veľmi dobre, že nemáme žiadnu šancu na zvrat situácie,“ 

komentoval aktuálny stav primátor Mgr. Richard Rybníček 

a zároveň vyjadril vieru, že Vláda Slovenskej republiky 

a vedenie Železníc Slovenskej republiky má situáciu plne pod 

kontrolou. „Verím, 

že sa celá stavba 

zrealizuje plynule 

od začiatku do 

konca. Dúfam, že 

počas výstavby 

nenastanú žiadne 

komplikácie. Pre 

mesto Trenčín by 

to bola jedna veľká 

katastrofa.“  

Zhotoviteľ výstavby úseku v zmysle zmluvy zrealizuje 

približne za 245 miliónov eúr bez DPH. „Takáto investícia je 

pre mesto povzbudením. Mesto sa výrazne zmení,“ povedal 

Mgr. Richard Rybníček. Mesto je v celom ďalšom procese 

pripravené na súčinnosť.  Pri schvaľovacích procesoch riešení 

cestnej dopravy bude mesto Trenčín, ako správny  orgán 

zohrávať významnú úlohu. „Teraz je dôležité, aby sme čím 

skôr začali riešiť otázku termínov začatia výstavby a plánu 

organizácie výstavby. Ak si predstavíme, že do konca roka sa 

začne s modernizáciou železničnej trate, bude pokračovať 

výstavba mosta, s veľkou pravdepodobnosťou sa do konca 

roku 2014 bude stavať nová autobusová stanica a rekon-

štruovať železničná stanica, a tak z Trenčína bude jedno veľké 

stavenisko. A to bude znamenať značné obmedzenia pre 

obyvateľov. V tom čase pravdepodobne vyzvem Trenčanov, 
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aby obmedzili používanie svojich áut, ale aby používali 

bicykle, mestskú hromadnú dopravu alebo, aby chodili peši, 

lebo predpokladám, že  najbližšie dva až tri roky sa v Trenčíne 

nebude dať autom pohodlne jazdiť. Budeme to musieť spo-

ločne zvládnuť. V konečnej fáze výsledkom snaženia bude 

zmodernizované mesto, ktoré celkom zmení svoju tvár.“  

Rozhodnutie o tom, že úsek železničnej trate prechádzajúci 

cez Trenčín sa predsa len bude v tomto programovom období 

modernizovať, znamená aj zmenu investičných plánov mesta 

na budúci rok. „Situácia sa zmenila a my si musíme veľmi 

dobre premyslieť, ako budeme postupovať a do čoho budeme 

investovať,“ konštatoval primátor. 

V najbližšom čase čakajú mesto Trenčín náročné rokovania 

s ministerstvom dopravy i so Železnicami Slovenskej republi-

ky. Bývalé vedenie mesta prerokovalo len ústne dobudovanie 

inžinierskych sietí k novej plavárni, opravu mosta na Ostrov 

a úpravu ciest v Opatovej a Zlatovciach. „Takzvaná malá stav-

ba si vyžiada 6 miliónov eúr zo štátneho rozpočtu, čo by malo 

byť verejne a písomne deklarované a zrealizované,“ povedal 

primátor. Ďalej pokračoval, že „ešte pred rokom mesto odo-

vzdalo pripomienky ministerstvu dopravy, železniciam a aj 

obom spoločnostiam, ktoré bojovali o túto zákazku niekoľko 

dôležitých pripomienok, ktoré by mohli zmierniť dopady na 

dopravu v meste. Ide o zmeny, ktoré by však zasiahli do už 

schválenej  veľkej stavby, preto nie je isté, či sa to podarí 

prerokovať a zmeniť. Veľmi záleží od postoja investora, vlády 

a tiež od možnosti zmeny projektu, ktorý je financovaný Eu-

rópskou úniou.“  

Primátor Mgr. Richard Rybníček očakáva, že pri realizácii 

modernizácie železničnej trate by sa mala dostať prioritu 

na začiatku výstavby tzv. malá stavba. Inak hrozí, že Mesto 

Trenčín nebude mať ani jednu funkčnú plaváreň. Musí platiť 

podmienka, že kým nebude skolaudovaná nová plaváreň, 
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nemôže byť asanovaná doteraz prevádzkovaná. Na strane dru-

hej, Železnice Slovenskej republiky podľa plánu organizácie 

výstavby by mali začať s modernizáciou železničnej trate 

asanáciou súčasnej letnej plavárne. Je to teda viac ako zložitá 

situácia. Zvlášť, ak dnes za novú nefunkčnú plaváreň bez vody 

platí mesto denne 2.200 eúr, teda mesačne 66.000 eúr, teda 

ročne 792 tisíc eúr. Tieto prostriedky idú na vrub mestom 

prijatého úveru. Výstavbu novej letnej plavárne preto pova-

žujem za jednu z najnezmyselnejších vecí, ktorú som zdedil. 

Tých 792 tisíc eúr ročne sme teraz mohli investovať do ciest, 

chodníkov, čistoty v meste a tak ďalej.“ 

www.trencin.sk 16.10.2012 

pomocná evidencia 619/1/2012 

 

V otvorenom kúpalisku v trenčianskej mestskej časti na 

Zlatoveckej ulici sprístupnil súkromný majiteľ po dlhých 

rokoch časť areálu s trávnatou plochou a detským ihriskom, 

vyčleneného pre rodiny s deťmi. Či v dohľadnej dobe  sa 

uskutoční prestavba plavárne je otázne.  

Vlastník pozemku s plavárňou s dvomi bazénmi Vladimír 

Mego zmenil obľúbené letné rekreačné miesto v oblasti 

Zámostia. Rodičia malých detí kladne hodnotia zmenu 

využitia areálu, lebo v blízkosti nie sú podobné zariadenia. 

Vladimír Mego kúpením kúpaliska pred siedmimi rokmi sa 

zaviazal zachovať na mieste letné kúpalisko. Pri podpise 

zmluvy neboli stanovené žiadne podmienky pri nedodržaní 

účelu zariadenia. Pred dvomi rokmi Vladimír Mego infor-

moval Mesto Trenčín o zámere postaviť na svojom pozemku 

areál pre seniorov a na realizáciu zámeru požiadal o pridelenie 

finančných prostriedkov z eurofondov, v prípade ich 

nepridelenia, vyslovil sa, že stavať v dohľadnej dobe nebude. 

http://www.trencin.sk/
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Podľa mestského poslanca Martina Barčáka, ide o zložitú 

kauzu z minulosti, ktorá sa už tiahne viac ako sedem rokov.  

„Na začiatku bol zámer 

predať tento areál nie-

komu, kto ho bude pre-

vádzkovať lacnejšie ako 

mesto, ale pod pod-

mienkou, že to bude 

jedine ako verejné kú-

alisko. Za posledné dva 

roky sa začal tento areál 

meniť pred očami na 

čokoľvek iné len nie na to, na čo bol vybudovaný. Ľudia sa 

oprávnene cítia podvedení, keďže v Zámostí, kde je vážne 

málo občianskej vybavenosti, prišli aj o tento reálny benefit. 

Konanie majiteľa sa mi zdá byť nelogické.“  

www.sme.sk  24.10.2012  

pomocná evidencia 630/1/2012 

 

Od 18. augusta 2012 bol v skúšobnej prevádzke nový 

cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. 

Do 21. septembra 2012 doručili občania na Mestský úrad v 

Trenčíne 167 pripomienok k cestovnému poriadku, ale aj k 

samotnej prevádzke mestskej hromadnej dopravy. Tie sa 

postupne vyhodnocovali. Mesto Trenčín a spoločnosť sloven-

kej autobusovej dopravy Trenčín ukončili skúšobnú dobu 

dňom 2. novembra 2012, počas ktorej mohli ľudia cestovný 

poriadok pripomienkovať. Požiadavky občanov boli akcepto-

ané ktoré sa týkali väčšej skupiny cestujúcich. 

http://www.sme/
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Upravovali sa aj 

autobusové linky v 

nadväznosti na od-

chody vlakov, naj-

mä zo sídliska Juh - 

boli prispôsobova-

né na odchody vla-

kov, ale už na gra-

fikon, ktorý boli 

platný od decembra 

2012. Cestujúci v mestskej hromadnej doprave sa však stále 

sťažujú na nedostačujúce autobusové spoje. Predovšetkým 

mladým Trenčanom strpčuje život nenapájanie autobusových 

liniek z mestských častí Trenčína na vlakové spoje. Ďalšie 

úpravy cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy 

však Trenčín nateraz nepripravuje. 

Významné zmeny na linkách MHD Trenčín: 

 Linky číslo 1 a 22 - z Juhu dochádza k posunu ranného 

spoja na L1 v pracovných dňoch na 04.40 h tak, aby bol 

zabezpečený prípoj na vlak s odchodom o 05.03 h smer 

Bratislava, ktorý bude v prevádzke podľa cestovného poriadku 

od 9. decembra 2012 - na oboch linkách sa zmení víkendový 

poriadok tak, aby tvorili lepší vzájomný preklad - na linku 

číslo 1 z linky číslo 11 bol presunutý jeden večerný pár spojov 

s odchodom z Ulice gen. Svobodu o 22.10 h - všetky spoje 

linky číslo 22 budú končiť na autobusovej stanici 

 Linka číslo 2 - viac spojov linky bude trasovaných až do 

Nozdrkoviec, v dôsledku čoho budú prispôsobené aj časy 

niektorých vratných spojov a budú prispôsobené aj odchody 

niektorých spojov na linke 

 Linka číslo 3 bude pretrasovaná do pôvodnej trasy, tzn. 

bude jazdiť po Legionárskej ul. okolo nemocnice a reštaurácie 
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Perla a následne na zastávku Ku štvrtiam, Baumax (bez 

prejazdu po Ul. Beckovská) 

 Na linke číslo 5 dochádza k zmene odchodu niektorých 

víkendových spojov zo Zlatovskej ulice, čím sa vyhovelo 

pracujúcim v oblasti Zámostia 

  Na linku číslo 7 bude zaradený jeden nový spoj s 

odchodom o 12.30 h zo zastávky Zlatovská, VOD-EKO 

 Linka číslo 1  - bude pretrasovaná v časti trasy na 

zastávky Legionárska – Legionárska, nemocnica – Dlhé Hony 

– Inovecká, stred – Inovecká – Ku štvrtiam, Baumax - 

dochádza k zmene odchodov víkendových spojov z časti 

Kubrica 

  Na linke číslo 13 bude v pracovných dňoch zaradený 

spoj s odchodom z autobusovej stanice o 8.20 h a odchod 

ranného víkendového spoja zo Záblatia nebude o 8.00 h, ale o 

7.20 h 

  Linka číslo 18 bude z časti pretrasovaná a bude premá-

vať cez Soblahovskú a Inoveckú ulicu 

  Na linke číslo 19 sa menia niektoré časy odchodov 

spojov tak, aby viac vyhovovali zamestnaným. Na linke číslo 

23 budú zmenené najmä časy víkendových spojov 

  Pri linke číslo 25 sa zmenia odchody večerných spojov 

podľa požiadaviek zamestnancov Obchodnej zóny Belá. 

 Linka číslo 27 bude pretrasovaná z Električnej ulice na 

ulice Rozmarínova, Braneckého, Legionárska – okolo nemoc-

nice a reštaurácia Perla a tiež bude na základe požiadavky 

zmenený aj čas odchodu ranného spoja zo Zlatoviec na 8.20 h 

  Na linke číslo 28 budú menené najmä časy odchodu 

víkendových spojov 

  Trasa linky číslo 50 sa zmení v tom, že bude mať 

východziu a konečnú zastávku na Juhu 2. – Ul. gen. Svobodu, 

s ponechaním súčasného okruhu trasy a zmení sa aj zastavo-

vanie zo zastávky Inovecká na zastávku Inovecká, stred. 
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www.sme.sk 07.11.2012  

pomocná evidencia 665/1/2012 

 

Tridsaťdva vystavovateľov z Poľska, Česka, Maďarska a 

Slovenska sa prezentovali na 1. ročníku medzinárodnej 

výstavy  „Slovak Funeral 2012“, zahŕňa  pohrebné a 

kremačné služieb sa konala od 8. do 10. 

novembra 2012 v priestoroch výsta-

viska Expo Center v Trenčíne. Symbo-

lickú stuhu spoločne prestrihli predseda 

Slovenskej asociácie pohrebných a kre-

mačných služieb Ladislav Stríž a ge-

nerálny riaditeľ výstaviska Expo Center 

v Trenčín Ing. Emil Dobiaš. Náv-

števníci výstavy sa mohli pozrieť výro-

bu rakiev a príslušenstva, pozrieť si kre-

mačné pece, chladiace, prepravné a 

manipulačné zariadenia, ako aj hygienickú technológiu. 

Ladislav Stríž povedal, že pre Slovensko sa stala výstava 

ďalšou pozitívnou vecou a tento ročník nebude posledným. 

Niekto povie, čo už môže byť v pohrebníctve zaujímavé. Ale 

boli by ste milo pre-

kvapení, ako sa vystavo-

vatelia v tomto smere 

snažili a urobili exklu-

zívne stánky. Súčasne 

dodal, že najväčšie po-

dobné výstavy sa každo-

ročne konajú v Paríži, 

Bologni a Varšave. 

Súčasťou výstavy bola súťaž o najkrajšiu expozíciu, v kto-

rej odborná 5-členná komisia ohodnotila prvým miestom stán-

ok Kubik - výroba truhiel z Martina, druhým miestom stá-
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nok firmy Judit Hengerics - Jade z Komárna a tretím miestom 

stánok firmy Topa z Bratislavy. 

Aranžérska súťaž stredných škôl sa uskutočnila v troch 

kategóriách: 

A)  tvorba ikebany 

1. miesto získala Kristína Lukáčová zo Strednej odbornej 

školy Malinovo,  

2. miesto získal Jozef Mundi zo Strednej odbornej školy 

Malinovo, 

3. Lenka Patková zo Strednej odbornej školy Pruské. 

B) tvorba venca 

1. miesto získala Kristína Lukáčová zo Strednej odbornej 

školy Malinovo, 

2. miesto získali Natália Palmová s Janou Oravíkovou 

zo Strednej odbornej školy Pruské, 

3. miesto získal Blažej Gatyáš zo Strednej odbornej školy 

Malinovo. 

C) výzdoba urny 

1. miesto získala Martina 

Bognárová zo Strednej 

odbornej školy Pruské, 

2. miesto získal Jozef 

Mundi zo Strednej od-

bornej školy Malinovo, 

3. miesto získala Kristína 

Lukáčová zo Strednej 

odbornej školy Malinovo. 

Výstava ponúkala aj odborné prednášky, týkajúce sa správy 

cintorína, pasportizácie hrobov či vykonávania výkopových 

prác na cintoríne. Na podujatí nechýbala aj súťaž vo floristike 

stredných škôl, ako aj ukážky profesionálneho smútočného 

orchestra. 
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Pohrebníctvo bolo vo verejnej mienke na Slovensku dlhé 

roky vnímané ako tabu, no naša verejnosť je už na takúto 

výstavu pripravená. Treba si uvedomiť, že dnešná mladá 

generácia nečerpá len z tradícií našich mamičiek. Ale používa 

internet, čo v konečnom dôsledku rozširuje zorné pole aj v 

poznatkoch o takej oblasti, akou sú služby spojené s 

pohrebom.  

www.sme.sk 09.11.2012  

pomocná evidencia 663/1/2012 

 

Dňa 21. novembra 2012 zamestnanci Mestského hospo-

dárstva a správy mestských lesov v Trenčíne začali odstra-

ňovať asfaltový povrch pešej 

lávky železničného mostu za 

čiastočnej obmedzenej prie-

chodnosti peších a cyklistov. 

Úplná priechodnosť lávky 

bola zastavená dňa 29. no-

vembra 2012 v čase od  

08,30 h do 20,00 h, kedy sa 

v dopoludňajších hodinách realizoval penetračný náter a po 

jeho zaschnutí sa položil nový asfaltový povrch.  

Opravu pešej lávky o celkovom náklade cca 6.000 eúr 

uhradila firma Marius Pedersen, ktorá sa tiež podieľala aj na 

pokládke nového asfaltového povrchu. Súčasťou rekonštrukcie 

pešej lávky bola aj oprava nájazdov na lávku pre detské 

kočíky a bicyklistov od Istebníka. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 686/1/2012  

 

V Trenčíne sa z iniciatívy občanov konala verejná diskusia 

na tému „O železnici inak“ dňa 14. novembra 2012. Desať 

rokov trvajúci proces okolo modernizácie železnice v Trenčíne 
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dostáva iný rozmer. Po direktívnych krokoch predchádza-

júceho i súčasného vedenia mesta sa objavila medzi občanmi, 

poslancami a aktivistami možnosť porovnania riešení mo-

dernizácie.  

Neúspešný tender na realizáciu stavby úseku Zlatovce -

Trenčianska Teplá a následné podpísanie zmluvy o realizácii 

tejto stavby posunuli Trenčanov pod tlak vyvolaný investorom 

i realizátorom v tom zmysle, že celý proces je uzavretý a 

nezmeniteľný. Takéto stanovisko si osvojilo aj vedenie mesta. 

Napriek tomu sa z iniciatívy občanov uskutočnila verejná 

diskusia na tému „O železnici inak“, na ktorej sa prezentovali 

štúdie riešenia modernizácie premiestnením železničnej trate 

do územným plánom schváleného koridoru popri diaľnici. 

Eugene Pazman predstavil urbanistickú štúdiu, ktorá do-

kazuje výhodnosť tohto riešenia z urbanistického, dopravného, 

bezpečnostného hľadiska, zaisťujúceho vyrovnanie rozvoja 

mesta na pravom i ľavom brehu Váhu, s využitím bánovskej 

trate ako električkovej trate pre hromadnú mestskú dopravu a 

odľahčenie dopravy v strede mesta vzniknutým bulvárom na 

mieste terajšej trate.  

Architekt Ing. Igor Mrva vypracoval štúdiu, v ktorej po-

rovnal riešenie modernizácie dvoma spôsobmi v troch hlav-

ných aspektoch - v doprave, životnom prostredí a urbanizme 

mesta. Odľahčenie dopravného tlaku v strede mesta odve-

dením železnice na pravý breh Váhu je evidentné. Pre-

miestnenie železnice odstráni nebezpečenstvo havárií náklad-

ných vlakov prechádzajúcich centrálnou mestskou zónou 

rýchlosťou 140 km/h, odstráni hlukovú záťaž, vibrácie a elek-

tromagnetický smog zo stredu mesta a husto obývanej zóny. 

Pritom trasovanie železnice mimo centrálnej mestskej zóny v 

koridore diaľnice nie je podľa vyjadrenia odborníkov finančne 

náročnejšie.  
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Poslanec a predseda komisie pre kontrolu postupov a pro-

cesov modernizácie železnice v úseku Zlatovce -Trenčianska 

Teplá Ján Babič povedal, že „tvrdenie vedenia mesta a 

primátora, že je vo veci modernizácie rozhodnuté a nič sa nedá 

zmeniť, je len nadbiehanie investorovi v snahe umožniť 

realizáciu pre mesto zničujúceho projektu. Občania a niektorí 

poslanci budú naďalej pokračovať vo svojich aktivitách, 

petíciu nevynímajúc v presvedčení, že projekt sa na základe 

odbornej štúdie a verejnej mienky dá zmeniť.“ „Aj napriek 

tomu, v akom štádiu sa celá záležitosť nachádza, treba 

poukázať na metódy, akými vedenie mesta narába s osudom 

mesta a jeho obyvateľov. Komunisti zničili urbanistiku mesta, 

terajšie a minulé vedenie tento zločin dovádzajú k doko-

nalosti,“ myslí si trenčiansky aktivista Norbert Brázda.  

„Stanovisko k modernizácii hovorí jasnou rečou. My nie 

sme proti modernizácii železnice. Sme za projekt v rámci 

noriem a predpisov Európskej únie o bezpečnosti, životnom 

prostredí, splavnosti Váhu, zohľadňujúci vôľu občanov 

a nepoškodzujúci, ale naopak vylepšujúci kvalitu života v 

našom meste,“ doplnil ho Andrej Hrádocký. 

www.sme.sk 24.11 2012 

pomocná evidencia 708/1/2012 

 

Dňa 22. novembra 2012 sa v hoteli Elizabeth v Trenčíne 

uskutočnili rokovania rakús-

kych a slovenských podnika-

telov. Rokovania sa zúčast-

nilo viac ako tridsať sloven-

ských firiem, ktoré rokovali 

s desiatkou rakúskych pod-

nikateľov. Obchodnú misiu 

pripravilo Obchodné zastú-

penie Rakúskeho veľvysla-
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nectva v Braislave v spolupráci s Trenčiankou regionálnou 

kanceláiou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

v Trenčíne. Rokovanie otvoril riaditeľ Obchodného zastúpenia 

Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave Mgr. Patrick Sag-

meister. Prítomných podnikateľov pozdravili predseda 

Trenčianskeho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH, veľvysla-

nec Rakúskej republiky 

v Bratislave Dr. Markus 

Wuketich a riaditeľ Tren-

čianskej regionálnej kance-

lárie Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory Ing. Ján Václav. Po týchto ofi-

ciálnych príhovoroch sa naplno rozbehli bilaterálne rozhovory 

podnikateľov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 749/1/2012 

 

Najväčším tohtoročným neúspechom je pre trenčianskeho 

primátora Mgr. Richarda Rybníčka projekt nájomného 

bývania s názvom „Idea Grande“. Práve o ňom nedokázal 

opakovane presvedčiť mestských poslancov, aby mu ho 

neodsúhlasili. 

Projekt „Idea Grande“ zahŕňal výstavbu takmer 700 nájom-

ných bytov, pričom 225 z nich by patrilo Mestu Trenčín. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček sa však napriek tomuto 

neúspechu myšlienky nájomného bývania nevzdal. „Som 

presvedčený o tom, že nájomné bývanie je absolútne kľúčové. 

Keď si predstavíte diskusie o budúcnosti miest, tak sa 

jednoznačne hovorí o nájomných bývaniach. Mladí ľudia dnes 

nemajú tendenciu vlastniť nehnuteľnosť, ale skôr si ju 

prenajímať a chodiť za prácou. Demografia je nezastaviteľná a 
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mestá musia mať prácu a bývanie, aby si zamestnanosť a 

bývanie udržali a aby sem prilákali nových ľudí. Podľa 

primátora potrebuje Mesto Trenčín okolo jeden tisíc 

nájomných bytov. Prvých približne 60 bytov vyrastie v roku 

2013, na čo sú vyčlenené peniaze v rozpočte na rok 2013. Na 

rok 2014 sa uvažuje s výstavbou minimálne ďalších 125 ná-

jomných bytov. „Je mojím záujmom, aby som sa ešte za dva 

roky pokúsil o postavenie okolo 200 nájomných bytov, čo 

znamená, v horizonte minimálne piatich rokov nárast okolo 

jeden tisíc nájomných bytov, ktoré by mohli zastaviť úbytok 

mladých Trenčanov a stabilizovať mesto ľudí v produktívnom 

veku.“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Za najväčšie tohtoročné úspechy Mgr. Richard Rybníček 

považuje zasypanie „jamy“ v pešej zóne pri Posádkovom 

klube, pokračovanie vo výstavbe cestného mosta, schválenie 

nového územného plánu a zníženie dlhu samosprávy o 15,5 

mil. eúr. 

www.sme.sk 28.12.2012  

pomocná evidencia 793/1/2012 

 

Pri čakaní na autobus na Električnej ulici (pri sídlisku 

Noviny)v Trenčíne už 

nebudú ľudia moknúť. 

Pôvodnú zastávku 

Mesto Trenčín odstrá-

nilo a nahradilo novou 

aj s prístreškom. Táto 

posledná minuloročná 

investícia v Trenčíne 

mala hodnotu 5 tisíc 

eúr. Okolie zástavky 

potrebuje ešte niekoľko úprav, ktoré mesto plánuje vykonať 

v začiatkoch tohto roka. 
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vlastné poznámky 


