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Tvorba životného prostredia 

Trenčiansky hrad v roku 2011 navštívilo viac ako 

deväťdesiattisíc ľudí, presne 90.778 návštevníkov. V roku 

2010 zavítalo 83.900 návštevníkov, čo bolo o jeden tisíc viac 

ako v roku 2009. S tohtoročným počtom návštevníkov bola 

spokojná riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babi-

čová, keď konštatovala, že „mnohé kultúrne pamiatky na 

Slovensku boli menej navštevované, no u nás to tak nebolo, 

čomu som rada.“ Podľa nej bol 

tento rok z hľadiska náv-

števnosti pre Trenčiansky hrad 

dobrý, ale vzniklo tu však aj 

množstvo problémov. Tie sa 

týkali najmä prevádzky hradu 

a jeho financovania. „Peňazí 

bolo v globále menej,“ skon-

štatovala.  

V máji roka 2011 sa do-

končilo odvodňovanie horného 

hradu. „Dúfam, že v roku 2012 sa nám podarí sprístupniť 

lapidárium, ktoré posledné roky bolo pre verejnosť uzavreté,“ 

povedala Katarína Babičová. Vďaka odvodneniu za približne 

133-tisíc eúr sa všetky ríny napojili na jedno centrálne 

odvodnenie, čím sa zachytí väčšina dažďovej vody.  

Začalo sa s rekonštrukciou hradných kasární, na ktorú sa 

finančné prostriedky vo výške dvoch miliónov eúr získali z 

eurofondov. Projekt už má podľa Kataríny Babičovej 

rozhodnutie pamiatkarov, stavebné práce by sa mali začať na 

jar roka 2012. Obnovené kasárne budú mať o dva roky tri 

nadzemné podlažia s plochou 1.521 m2 a podkrovie. V re-

konštruovaných priestoroch sa vytvoria výstavné priestory, 

galéria a zároveň priestor na prezentačné, vzdelávacie a 
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kultúrne podujatia pre návštevníkov a odbornú verejnosť. 

Súčasťou objektu bude aj ochodza, ktorá návštevníkom 

poskytne jedinečný výhľad na mesto Trenčín a jeho okolie. 

www.sme.sk 31.12.2011 

pomocná evidencia 04/1/2012 

 

Od 15. novembra do 31. decembra 2011 trvala uzávierka 

Piaristickej ulice, na ktorej hrozilo pre havarijný stav 

kanalizácie prepadnutie komunikácie. Z tohto titulu trvali 

dopravné obmedzenia v centre Trenčína na Piaristickej ulici, 

na ktorej Trenčianske vodárne a kanalizácie rekonštruovali pre 

havarijný stav kanalizačné potrubie. Ako povedal riaditeľ 

Trenčianskych vodární a kanalizácií Ing. Anton Stanko, 

„kanalizácia na Pia-

ristickej ulici bola v 

deštrukčnom stave a 

hrozilo na nej zrú-

tenie cestnej komu-

nikácie či pretrhnutie 

a vytopenie okolitých 

nehnuteľností. Práve 

pre tento havarijný stav začali s opravami v neskorom je-

sennom období. Rekonštrukcia poškodeného potrubia v dĺžke 

takmer 170 metrov vyčíslili na 103-tisíc eúr. 

V roku 2012 rekonštrukcia bude pokračovať na ďalších 

úsekoch Piaristickej ulice, na ktorej by sa mal obnoviť 

vodovod po celej dĺžke a následne by mal byť položený nový 

asfalto-betónový kryt na komunikácii. 

www.sme.sk 05.01.2012  

pomocná evidencia 07/1/2012 

 

Spoločnosť CTP Invest SK prehrala súdny spor dňa 11. 

januára 2012 s Mestom Trenčín. Predmetom žaloby bolo 
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určenie práv k pozemkom v priemyselnom parku v hodnote 

4,5 milióna eúr na základe zmlúv uzatvorených ešte v rokoch 

2007 až 2009. 

Pozemky v parku tak naďalej ostávajú vo vlastníctve mesta 

Trenčín. „Okresný súd v Trenčíne na pojednávaní zamietol 

žalobu spoločnosti CTP Invest SK a žalobca je povinný 

zaplatiť žalovanému náhradu trov konania,“ informoval ho-

vorca Krajského súdu v Trenčíne Mgr. Roman Tarabus. 

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. 

Holandská spoločnosť mala v priemyselnom parku získať 

podľa zmluvy o budúcej zmluve 28 hektárov pozemkov v 

hodnote 18 eúr/m2. Dlhší čas sa však nič nedialo, čo spo-

ločnosť vysvetľovala krízou. 

Mesto Trenčín si dalo minulý rok 

2011 vypracovať znalecký posu-

dok, ktorý určil cenu pozemkov 

na 43 eúr/m2. Cena pozemku 

stúpla vďaka tomu, že štát tu 

medzičasom na ňom vybudoval 

aj infraštruktúru. Spoločnosť však chcela získať pozemky za 

pôvodnú cenu. 

Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček skonštatoval, že 

súd dal za pravdu Mestu Trenčín, ktoré spochybnilo platnosť 

zmluvy o budúcej zmluve, na základe ktorej si CTP robí 

nároky na pozemky v parku. "V priemyselnom parku teraz 

máme k dispozícii pozemky, ktoré môžeme predať 

potenciálnym investorom, okrem nových investorov mesto 

môže získať aj príjmy do rozpočtu,“ uviedol primátor. 

Spoločnosť sa však s rozhodnutím súdu nestotožňuje. 

„Počkáme na písomné vyhotovenie rozsudku a podáme 

odvolanie. Súčasne potvrdzujeme, že na Okresnom súde v 

Trenčíne je vedené ďalšie konanie o náhradu škody. Taktiež 

sme sa v súlade s medzinárodnou dohodou o ochrane investícií 
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uzavretou s Holandským kráľovstvom obrátili na Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky so žiadosťou o priateľské 

riešenie sporu,“ uviedol právnik spoločnosti JUDr. Luboš 

Zajíček. 

www.sme.sk 11. 1. 2012  

pomocná evidencia 18/1/2012 

 

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 rozhod-

nutiu odvolať. Pri-

mátor uviedol, že 

rozhodnutie podpí-

sal preto, aby sa 

chránil nález, ktorý 

Ministerstvo kul-

túry Slovenskej re-

publiky vyhlásilo 

za Národnú kultúr-

nu pamiatku. Mes-

to Trenčín je prvým stavebným úradom na Slovensku, ktorý 

využil 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 
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garáže a polyfunkčný objekt spoločnosť Tatra Real Trade. Pri 

prácach bola pri výkopových prácach objavená pamiatka 

mimoriadneho významu a na tomto mieste je už takmer 4 roky 

obrovská jama. Stavenisko a zvyšky muriva, 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 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 zástupcov Mesta 

Trenčín nie je ako žalobca aktívne legitimovaná – nemôže 

mesto žalovať. A samotnej zmluve chýba súhlas Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne. Na záver dodal primátor, že  

pamiatky mimoriadneho významu sú majetkom štátu, 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 

 

Dňa 12. marca 2012 stavebné stroje 

spoločnosti Zipp Strabag vykonali prvé 

výkopové práce na výstavbe nového 

mosta v Trenčíne v priestore  za stavi-

dlami, ktorého základný kameň bol po-

klepaný 9. septembra 2011. Tak po ro-

koch čakania sa Trenčín predsa dočkal 

a treba len dúfať, že bude aj dokončený 

na jeseň v roku 2014. 

Nový cestný most sľubovali Trenča-

nom dlhé roky, od roku 2005 počuli 

dokonca niekoľko takmer istých termínov začiatku jeho 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9862023&ids=6
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výstavby. Stavba oficiálne začala vlani na jeseň, ľudia unavení 

sľubmi politikov už ani neverili. „Považovali poklepanie 

kameňa za marketingový ťah. Ale stavba je dnes realitou, je to 

historický moment, na ktorý Trenčania čakali trinásť rokov,“ 

povedal primátor Mgr. Richard Rybníček na prehliadke 

staveniska dňa 16. apríla 2012. 

Stavba sa stala prioritou Ministerstva dopravy Slovenskej 

republiky. Trenčín spolu s Prešovom totiž radia odborníci k 

dvom najhorším slovenským mestám z hľadiska dopravy, čo 

potvrdil aj riaditeľ Slovenskej správy ciest Ing. Pavol 

Pavlásek. Dopravná situácia je v týchto mestách vážna až 

kritická a to nielen v čase špičiek. 

Podľa riaditeľa Slovenskej 

správy ciest Ing. Pavla Pavláska 

obdobie zimy bolo využité na prí-

pravné práce a akonáhle sa zlep-

šilo počasie začali aj so samotnou 

výstavbou.  Ani on, ani primátor 

nepredpokladajú, že by po nástupe 

novej vlády mohlo dôjsť k zasta-

veniu výstavby mosta. „Toto nie je 

o politike, ale o verejnom záujme a 

potrebách obyvateľov Trenčína,“ 

skonštatoval Mgr. Richard Rybní-

ček. Ing. Pavol Pavlásek potvrdil, 

že nevidí jediný dôvod, aby sa 

stavba zastavila. „Nová vláda ju má nachystanú ako na tácke,“ 

povedal s tým, že všetky zmluvy, vrátane zmluvy so zhoto-

viteľom či o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov 

sú podpísané. 

Hlavný most bude dlhý cez pol kilometra, celá dĺžka stavby 

bude viac ako dva a pol kilometra. Pozostáva z takmer stovky 

objektov, ďalších mostných objektov, ktoré pôjdu ponad ulice 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9862019&ids=6


481 
 

Ľudovíta Stárka a Biskupickú, nad cestu a železnicu. Súčasťou 

projektu budú štyri križovatky, dve mimoúrovňové, ktoré 

spoja mesto Trenčín s diaľničným privádzačom, priemyselnou 

zónou, nákupnou zónou a najväčším sídliskom Juh. Je prvou 

etapou plánovaného juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín. 

Náklady na výstavbu mostu sú cca 36 miliónov eúr, stavia 

sa za európske peniaze a 15 % nákladov hradí štát zo svojho 

rozpočtu. „Z nákladov sú najdôležitejšou položkou mostové 

konštrukcie s nákladom okolo jedenásť miliónov eúr. Terénne 

úpravy budú stáť dva milióny eúr a prípojky okolo troch 

miliónov eúr,“ ozrejmila ekonomická riaditeľka zhotoviteľa 

stavby spoločnosti Zipp Strabak Zuzana Bednárová. 

Predpokladané náklady boli viac ako osemdesiat miliónov 

eúr. Konzorcium fi-

riem, ktoré most stava-

jú, cenu znížilo o jednu 

tretinu. Zdôvodnilo to 

poklesom cien vstupov, 

priebehom prác najmä 

v letnom období i sil-

nou konkurenciou 

v stavebníctve. Na prá-

cach sa budú podieľať ako zmluvní dodávatelia aj viaceré 

spoločnosti regiónu. Termín dokončenia, jeseň 2014, sa firmy 

pokúsia skrátiť. „Približne o šesť mesiacov,“ dodal Ing. Pavol 

Pavlásek. 

Celý význam stavby sa prejaví až po dobudovaní juho-

východného obchvatu. Ten by sa mal začať stavať hneď po 

dokončení mostu v roku 2014, o čom sa už rokuje so Slo-

venskou správou ciest,“ doplnil primátor Mgr. Richard Ryb-

níček. 

www.sme.sk 16.03.2012 

pomocná evidencia 182/1/2012 

http://www.sme.sk/
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Pri príležitosti „Svetového dňa vody“ usporiadala 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť spolu s Trenčian-

skou nadáciou tlačovú besedu, v ktorej informovala média 

riaditeľka spoločnosti Ing. Denisa Beníčková o 5. ročníku 

podujatia „Daj si vodu z vodovodu“.  

V úvode povedala, 

že v tomto ročníku sa 

sústredili na deti ma-

terských škôl. V rám-

ci projektu bolo oslo-

vených 65 materských 

škôl, z ktorých sa za-

pojilo aspoň do jednej 

z aktivít projektu. De-

ti najviac zaujali pred-

nášky v 32 materských školách, v ktorých pod vedením skúse-

ných lektoriek sledovali s kamarátmi „Kvapkou“ a „Kvap-

kom“ cestu vody v prírode prostredníctvom prednášok vo 

forme hier, comiksov a omaľovánok. 

Naučili sa, že voda z vodovodu je 

pre všetkých ľudí najprirodzenejšia 

a najzdravšia tekutina.  

Do súťaže o „Najlepší vodný 

kostým“ sa zapojilo deväť mater-

ských škôl, ktorá bola vyhodnotená 

takto : 

A) kategória jednotlivec: 

1. Súkromná materská škola 

„Slimáčik“ v Trenčíne 

2. Základná škola s Materskou školou vo Svinnej, 

3. Základná škola s Materskou školou v Bošáci. 

B) kategória kolektív: 

1.  Materská škola Trenčín, Švermova ul. 
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2. Materská škola Trenčianske Teplicc, Ul. SNP, 

3. Materská škola Trenčín, Ul. Márie Turkovej 

Súčasťou projektu „Daj si vodu z vo-

dovodu“ sa uskutočnila fotosúťaž pre verej-

nosť „Daj si vodu z vodovodu alebo pitná 

voda a jej podoby“ vyhlásená Trenčianskou 

vodohospodárskou spoločnosťou. Začiatkom 

marca 2012 bola súťaž vyhodnotená 

nasledovne: 

1. cenu získala Daniela Hujčáková, 

2. cenu získal Roman Trnka, 

3. cenu získala Lucia Dujková 

Po tlačovej konferencii boli oznámené výsledky aktivít 

a súťaže po kultúrnom programe detí z materských škôl. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 198/1/2012 

 

Bezdomovci, ktorí túto zimu prežili v nocľahárni na 

Nešporovej ulici od 19. marca 2012 pomáhali pri čistení mesta 

po zime. Za prácu peniaze 

nedostávali, ale mesto im 

poskytovalo desiatu. Splá-

cali nocľah, ktorý počas 

zimy od mesta dostali. 

S upratovaním mesta 

začali bezdomovci na sí-

dlisku Juh. Dostali vrecia, 

do ktorých vkladali rôzne 

nečistoty ako papiere, igelitové vrecká a podobne. Tieto akti-

vity zabezpečovali po prvý raz. Každý deň pracovali štyria. 

Robili to dobrovoľne. Predpokladá sa. že zo sídliska Juh sa 

presunú aj do iných častí mesta. 
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S nápadom zapojiť bezdomovcov do práce prišli dobro-

voľníci maltézskeho rádu, ktorí sa im dlhodobo snažia po-

môcť. ,,Chceli sme ukázať mestu a jeho obyvateľom, že títo 

ľudia nie sú len príživníci, ale že dokážu aj niečo užitočné 

urobiť. Nebolo ťažké ich presvedčiť, aby išli upratovať, v 

prvom rade musia cítiť, že ich má niekto rád a potom sa s nimi 

dá rozprávať aj na takúto tému a sú ochotní robiť zadarmo,“ 

povedal Pavol Juríček zo zboru dobrovoľníkov maltézskeho 

rádu s tým, že toto nie je prvá dobrovoľná činnosť tren-

čianskych bezdomovcov, lebo v zimných mesiacoch pomáhali 

s odpratávaním snehu. 

Na týchto dobrovoľníkov ľudí pri práci dohliadal za-

mestnanec nocľahárne Vladimír Kramský. Ako povedal, na 

upratovacie práce sa prihlásili zatiaľ dvanásti. Robia dobre a 

veľmi sa snažia. Niek-

torí sú už starší alebo 

chorí, ale robia poctivo. 

Medzi pracovníkmi bo-

la päťdesiatjedenročná 

Viera, ktorá povedala, 

že má chorú nohu, 

opierala sa o paličku a 

tá jej teraz pomáha aj 

pri práci, lebo ňou 

vyhrabávam igelity a ostatné smeti z kríkov. Dnes robím 

prvýkrát, no pôjdem aj inokedy. Keď sa spýtali či pôjdem 

brigádovať, hovorím samozrejme, veď nemusím sedieť celý 

deň niekde na lavičke, toto je lepšie,“ hovorí Viera.  

www.sme.sk 26.03.2012 

pomocná evidencia 205/1/2012 

 

Spoločnosť Synot, ktorá Hotel Tatra rekonštruuje, sa 

rozhodla pre zmenu jeho názvu, inšpirovaná pôvodným 
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pomenovaním zo začiatku 20. storočia, keď hotel postavili. 

Historický hotel známy ako hotel Tatra sa tak vracia k svojmu 

pôvodnému menu. Stavba pochádzajúca z roku 1901 mala vo 

svojom názve od začiatku meno obľúbenej rakúskej cisárovnej 

Sisi – Alžbety, teda 

Elizabeth Bavor-

skej. My sa chceme 

znovu vrátiť k pô-

vodnému názvu,“ 

vysvetlila hovor-

kyňa spoločnosti 

Synot Holding 

Magda Pekařová. 

Historička PhDr. 

Jana Karlíková 
doplnila informácie z histórie, že „hotel Tatra postavil barón 

Armin Popper, veľkopodnikateľ s drevom, ktorý vlastnil 

obrovské plochy lesov, pivovar v Bytči, ale aj prístavy na 

Jadrane. Keď získal od 

župy stavebné povolenie, 

za jeden rok bola celá 

honosná budova postavená, 

to bolo v roku 1901. Hotel 

pomenoval po manželke 

cisára Františka Jozefa I., 

Alžbete nazývanej Sisi. 

Niesol jej meno v ma-

ďarčine, teda „Erzsébet Szálló“. Tak sa volal až do roku 

1918. V roku 1921 ho prevzala účastinná spoločnosť Tatra so 

sídlom v Martine, ktorá mala celú sieť hotelov.“  

Traja ľudia, ktorí boli oslovení v uliciach Trenčína, so 

zmenou názvu však nesúhlasia. Tu sú ich názory: 
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-   Mali by sme sa držať tradičného názvu, mal to zostať hotel   

Tatra, pod takým názvom ho pozná každý;  

-   Ani mi nenapadlo, že by ho mohli premenovať, prekvapilo  

ma to. Názov Tatra mi viac sedí ako Elizabeth, nie som za 

premenovanie;  

-   Ten nový názov nie je bohviečo, sme zvyknutí na Tatru. A 

okrem toho je to slovenský názov, nie cudzojazyčný; 

Iní Trenčania povedali, že i napriek zmeny názvu budú 

hotel volať naďalej hotelom Tatra.  

Rekonštrukcia hotela Tatra, ktorá bude stáť asi 15 miliónov 

eúr, by mala byť ukončená v septembri 2012. „Meškanie 

oproti pôvodnému časovému plánu spôsobili dôkladné statické 

merania a zaistenie hotelu tak, aby mohla prebehnúť 

rekonštrukcia,“ konštatovala Magda Pekařová. 

www.sme.sk 29.03.2012  

pomocná evidencia 225/1/2012 

 

V roku 2009 sa rozhodli Železnice Slovenskej republiky 

vynoviť chátrajúce železničné stanice v Trenčíne, Žiline, 

Prievidzi a v No-

vom Meste nad 

Váhom ponúk-

nutím projektu 

„Moderná stani-

ca“ súkromným 

spoločnostiam 

s tým, že vynove-

né priestory budú 

môcť využívať 

komerčne. V pr-

vom kole, hoci  záujem prejavilo až devätnásť spoločností 

napokon do súťaže sa prihlásilo len päť spoločností. Re-

konštruovať všetky železničné stanice chcela len jedna spoloč-
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nosť, tri spoločnosti mali záujem o trenčiansku železničnú 

stanicu a jeden o žilinskú železničnú stanicu. Záujemcovia 

však napokon od realizácie odstúpili.  

K projektu sa Železnice Slovenskej republiky vrátili v roku 

2011, keď v marci 

toho roku vyhlásili 

súťaž pre tri stanice 

– v Trenčíne, Žili-

ne a Prievidzi. Sú-

ťaž bola uzavretá 

na jeseň 2011 a do 

konca februára 

2012 prebiehalo 

komisionálne vy-

hodnocovanie podaných návrhov. Na revitalizáciu železnič-

ných staníc prišli tri návrhy a to dva pre železničnú stanicu 

v Žiline a jeden železničnú stanicu v Trenčíne. Návrhy podala 

žilinská spoločnosť SIRS – Development. Hovorkyňa odboru 

komunikácie Železníc Slovenskej republiky Zuzana Chalu-

pová konštatovala, že už začali rokovania so spoločnosťou 

SIRS – Develop-

ment a podpísanie 

zmluvy sa očakáva 

v letných mesia-

coch. Termín za-

čiatku obnovy že-

lezničnej stanice 

v Trenčíne je pod-

mienená spracova-

ním projektovej do-

kumentácie a územných rozhodnutí. Spoločnosť SIRS chce 

okrem železničnej stanice obnoviť aj susediacu autobusovú 

stanicu. Už v roku 2011 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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odsúhlasilo predaj pozemku pod autobusovou stanicou za viac 

ako 810 tisíc eúr s tým, že ak bude spoločnosť úspešná 

v obchodnej súťaži na revitalizáciu železničnej stanice, tak jej 

mesto Trenčíne odpredá ďalšie pozemky v susedstve. Spoloč-

nosť SIRS sa zaviazala zrekonštruovať stanicu do dvoch rokov 

od vydania právoplatného stavebného povolenia. Predseda 

spoločnosti SIRS George Trabelssie povedal, že spoločnosť 

plánuje prestaviť autobusovú stanicu na moderný terminál 

podobný letiskovému. V rámci rekonštrukcie sa pohrávajú 

s myšlienkou prepojenia lanovkou autobusovej stanice s Tren-

čianskym hradom. 

Trenčianske noviny 02.04.2012 

pomocná evidencia 223/2/2012 

 

Investor výstavby nového mosta v Trenčíne Slovenská 

správa ciest vybrala firmu, ktorá bude mať autorský dozor pri 

stavbe nového cestného mosta cez elektronickú aukciu. Bude 

ňou Dopravoprojekt, ktorý vyhral vo verejnej súťaži spomedzi 

troch predložených ponúk cez elektronickú aukciu. Riaditeľ 

Slovenskej správy 

ciest Ing. Pavel Pa-

vlásek predpokla-

dá, že podľa toho 

ako sa vyvíja akti-

vita prác na stavbe, 

že nový cestný most 

v Trenčíne by mo-

hol byť postavený 

skôr, pravdepodob-

ne už na jar 2014 alebo do konca roka 2013. 

Za poskytovanie uvedenej služby cestári zaplatia 59,3 tis. 

eúr bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom predpokladaná 

cena zákazky bola 65-tisíc eúr bez DPH. Ako pripomenul, 

budúcnosť železničnej stanice v Trenčíne 

Hasičská ulica zažíva v ranných dňoch špičku v doprave 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9962802&ids=6
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mesto Trenčín spolu s mestom Prešov sú z hľadiska dopravy 

v krajských mestách na tom najhoršie. Trenčín má iba jeden 

funkčný cestný most cez Váh s pripojením na diaľnicu a 

navyše je v zlom stave. „Trenčín okrem toho, že potrebuje 

rekonštruovať súčasný starý most na ceste prvej triedy a 

prestavať súvisiacu križovatku v meste, vzhľadom na celkový 

vývoj dopravy potrebuje ešte ďalšie dopravné pripojenie na 

cestnú sieť,“ upozornil Ing. Pavel Pavlásek. Druhý most podľa 

neho úzko súvisí s celkovou koncepciou dopravy v Trenčíne, 

ktorá je zameraná na odklon tranzitnej, najmä nákladnej 

dopravy z centra mesta po ceste prvej triedy. „Na túto cestu sa 

napojí práve nový most, ktorý privedie dopravu na diaľnicu,“ 

dodal Ing. Pavel Pavlásek 

www.sme.sk 06.04.2012 

pomocná evidencia 228/1/2012 

 

5. ročník projektu „Daj si vodu z vodovodu“ pripravila 

Nadácia Trenčianskej vodárenskej spoločnosti a Trenčianska 

nadácia pre deti materských škôl v trenčianskom regióne. 

Hlavným cieľom projektu bolo pomáhať budovať pozitívne 

návyky našich najmenších občanov k vode všeobecne, zvlášť 

k vode z vodovodu, priblížiť deťom kolobeh  

Symbolom projektu boli dvaja kamaráti Kvapko a Kvap-

ka, ktorí spoločne s deťmi prostredníctvom prednášok a hier 

sledovali cestu vody v prírode, ale i z prírody k ľuďom. Učili 

sa s nimi, že voda z vodovodu je zdravá, zvlášť vhodná na 

pitie, že ju treba správne používať, ale i šetriť ako vzácny 

zdroj pre život ľudí. 

V rámci 5. ročníka projektu bolo oslovených 65 mater-

ských škôl, z nich 21 sa zapojilo aspoň do jednej z aktivít 

projektu. Materské školy najviac zaujali prednášky, kde deti 

pod vedením skúsených lektoriek sledovali cestu vody v 

prírode prostredníctvom hier, komiksov a omaľovánok. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9962806&ids=6
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Naučili sa, že voda z vodovodu je pre nás najprirodzenejšia a 

najzdravšia tekutina.  

Tradičnou aktivitou projektu bolo divadelná hra o vode. 

Deti s pomocou svojich pedagógov nacvičili divadelnú hru 

podľa navrhnutého scenára a predstavili ju v hlavnom 

programe na „Svetovom dni vody“. Aby náročný scenár 

zvládli aj tie najmenšie ratolesti, celú hru si rozdelili dve 

materské školy Materská škola na  Považskej ulici v Trenčíne 

a Súkromná materská škola Slimáčik v Trenčíne. S divadiel-

kom sa mohli rodičia a priaznivci opäť stretnúť v areáloch 

šiestich materských škôl v rámci novej aktivity projektu - 

pokusu o rekord v počte kvapiek na jednom mieste. 

Dňa 1. júna v čase od 14,30 do 15,00 h sústredili zapojené 

materské školy vo svojich areáloch maximálny počet priaz-

nivcov so znakom vody (pečiatkou so symbolom kvapky, vod-

ným kostýmom, kýblikom s vodou či inými vhodnými atrak-

tívnymi nápadmi). Všetky „kvapky“ vyhľadali a spočítali 

„sčítací komisári“ z radov dobrovoľníkov Trenčianskej nadá-

cie, spoločnosti Johnson Controls a Trenčianskej vodohospo-

dárskej spoločnosti. Najvyšší počet kvapiek vo svojom areáli, 

teda celkom 209 kvapiek a tým aj cenu Nadácie Trenčianskej 

vodohospodárskej spoločnosti - pitnú fontánku získala Ma-

terská škola Chocholná - Velčice. Vo všetkých šiestich ma-

terských školách sa podarilo minimálne na pol hodinu 

sústrediť spolu 1.016 ľudí.  

Výtvarnú súťaž o „NAJ leporelo“ z roku 2009 vystriedala 

súťaž o „NAJ vodný kostým“ s cieľom podporiť tvorivosť 

detí. Pod vedením pedagógov a rodičov tak vznikli originálne 

vodné kostýmy. Súťažili jednotlivci alebo kolektívy a jedinou 

podmienkou súťaže bolo využitie recyklovateľného materiálu. 

Vyhodnotenie súťaže spojené s módnou prehliadkou sa usku-

točnilo v rámci ťažiskovej aktivity projektu „Svetového dňa 

vody“ 22. marca 2012 v divadelnej sále Posádkového klubu 
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Trenčín. Z deviatich zapojených škôl v kategórii „jednotlivec“ 

boli úspešné Súkromná materská škola Slimáčik v Trenčíne, 

Základná škola s Materskou školou vo Svinnej a Základná 

škola s Materskou školou v Bošáci. V kategórii „kolektív“ boli 

úspešné Materská škola Švermova ul. v Trenčíne, Materská 

škola SNP v Trenčianskych Tepliciach a Materská škola Ulica 

M. Turkovej v Trenčíne. Jedinečné vodné dielka spolu s foto-

grafiami približujúcimi priebeh súťaže boli v podobe výstavy 

sprístupnené v Obchodnom centre Laugarício v mesiaci máj 

2012.  

Neoddeliteľnou súčasťou 5. ročníka projektu bolo aj 

grantové kolo zapojeným materským školám, ktoré sa takto 

mohli uchádzať o finančný grant až do výšky 200 eúr. 

Základnou podmienkou pre vypracovanie projektu bolo 

naplnenie tém grantového kola – „Cesta vody“, „Pitný režim 

alias Voda základ života“, „Šetri tam, kde treba“. Finančnú 

podporu v celkovej hodnote 797 eúr získali Materská škola vo 

Svinnej, Materská škola Ulica Na dolinách, Materská škola 

Ulica M. Turkovej a Súkromná materská škola Slimáčik v 

Trenčíne.  

príspevok Trenčianskej nadácie 05.06.2012 

pomocná evidencia 356/1/2012 

 

Okresný súd Trenčín dňa 20. júna 2012 rozhodol v takmer 

rok trvajúcom spore v prospech mesta Trenčín. Tento spor 

vychádzal od firmy Tatra Real Trade, ktorá podľa pôvodného 

svojho zámeru chcela v centre mesta vedľa Posádkového 

klubu vybudovať polyfunkčnú budovu a podzemné garáže, 

požadovala od mesta Trenčín viac ako dva milióny eúr ako 

náhradu škody, ušlý zisk a zálohu, ktorú zaplatila za pozemky. 

Počas archeologického prieskumu v predmetnej lokalite na 

jeseň 2008 sa odokryl historický nález, ktorým boli zvyšky 
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opevnenia mesta, ktoré štát vyhlásil za národnú kultúrnu 

pamiatku, a preto investor musel stavbu zastaviť. 

Podľa rozhodnutia súdu mesto Trenčín musí zaplatiť firme 

iba časť sumy a to 220 tisíc eúr, ktoré dostalo ako preddavok. 

Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček bol s rozsudkom 

spokojný, lebo ako povedal „dosiahli sme to, čo sme chceli. 

Žiadať od mesta Trenčín dva milióny eúr za niečo, za čo ono 

nemôže som považoval za nehoráznosť a aroganciu. Som rád, 

že táto arogancia nezískala nič, naopak, spravodlivosť a právo 

nad aroganciou zvíťazili.“ Zároveň dodal, že si myslí, že by 

mesto nemalo platiť ani 220-tisíc eúr. Preto spolu s právnikmi 

zvážia, či sa proti tomuto rozhodnutiu odvolajú. 

Proces sa ešte pravdepodobne neskončil, pretože spo-

ločnosť Tatra Real Trade sa 

proti rozsudku podľa práv-

neho zástupcu Pavla Mali-

cha chce odvolať. Ako po-

vedal „pozorne si rozsudok 

preštudujeme, ale určite už 

viem teraz povedať, že sa 

odvoláme. Nie sme s ním 

spokojní. Prišli sme tu hľa-

dať zákonnosť a spravodlivosť a nenašli sme nič. Takže sa 

odvoláme.“  

Jama v centre však zostáva naďalej. Mesto Trenčín vo 

februári 2012 vydalo rozhodnutie o zrušení stavebného povo-

lenia a momentálne sa čaká na potvrdenie rozhodnutia Kraj-

ským stavebným úradom v Trenčíne. „Pokiaľ by Krajský sta-

vebný úrad v Trenčíne rozhodnutie potvrdil, mesto Trenčín po 

uplynutí lehôt jamu zasype. 

Krajský stavebný úrad v Trenčíne zatiaľ nerozhodol, preto-

že podľa prednostu Ing. Antona Šumichrasta vzhľadom na 

zložitosť tohto rozhodovania požiadali ministerstvo dopravy, 
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výstavby a regionálneho rozvoja o predĺženie lehoty na roz-

hodnutie na 120 dní. „Cítime tu silný verejný záujem, aby bola 

jama zasypaná, ale, samozrejme, musia sa dodržať všetky 

zákony“ dodal Šumichrast. 

www.sme.sk 27.06.2012 

Trenčianske noviny 25.06.2012 

pomocná evidencia 408/2/2012 

 

Realizácia jednej z najväčších investícií Slovenskej správy 

ciest v celej histórii, ktorou je výstavba nového cestného mos-

ta v Trenčíne bola v polovici júna 2012 načas pozastavená. 

Dôvodom bolo zistenie Ministerstva dopravy výstavby a re-

gionálneho rozvoja Slo-

venskej republiky, že tu 

vyrastá iný most, ako 

bol pôvodne vysúťaže-

ný. Táto zverejnená in-

formácia sa stala pre 

Trenčanov ako zlý žart. 

No napokon dopadlo 

všetko dobre a most 

bude dostavaný.  

Príčinou zastavenia realizácie výstavby bolo „zistenie, že 

Slovenská správa ciest sa dohodla so zhotoviteľom stavby 

firmou Strabag na zásadnej zmene projektu a zhotoviteľ 

navrhované nové riešenia a Slovenská správa ciest tieto zmeny 

neprerokovala s Ministerstvom dopravy výstavby a regionál-

neho rozvoja Slovenskej republiky,“ uviedla Katarína Šim-

ková z  tlačového odboru  Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Navyše hrozilo 

riziko, že Európska komisia tento projekt nepreplatí z euro-

fondov, pretože navrhované zmeny projektu obchádzali 

pravidlá verejného obstarávania, a tým pádom aj pravidlá čer-

http://www.sme.sk/


494 
 

pania prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov. 

Podnikli sa všetky po-

trebné opatrenia, aby sa 

most dostaval v zmluv-

ne stanovenom termíne, 

teda do jesene 2014, a to 

v súlade s platnou legis-

latívou. Dňa 28. úna 

2012 sa na stavbe uskutočnil kontrolný deň, na ktorom sta-

vebný dozor vydal pokyn pokračovať vo výstavbe podľa pô-

vodného vysúťaženého projektu v súlade s platným stavebným 

povolením. 

www.trencin.sk 28.06.2012 

pomocná evidencia 417/1/2012  

 

Pri trenčianskej mestskej časti Opatová vzniká skládka 

odpadu, čo si myslia miestni obyvatelia. Ide o priestor, kde by 

v budúcnosti malo vzniknúť rekreačné stredisko s jazerami. 

Zatiaľ na mieste prebieha ťažba. 

Stavebný odpad pochá-

dzajúci z rekonštrukcie že-

lezničnej trate, ktorý na toto 

územie je vyvážaný  má 

slúžiť na terénne úpravy. 

Ľudia, ktorí v okolí žijú, sa 

boja. Železničný zvršok, 

ktorý na stavenisko vozia, 

totiž môže obsahovať zvyš-

ky herbicídov, ktorými postrekovali násyp, aby tam nerástla 

žiadna zeleň. 

„To sa len tak z toho kameniva nedostane, čiže môžu byť 

zamorené spodné vody Váhu a to vplýva na spodné vody v 

http://www.trencin.sk/


495 
 

časti Opatová, kde majú ľudia svoje studne, i keď viac-menej 

na polievanie, nie na pitnú vody, ale majú obavy,“ povedal za 

občanov poslanec mestskej časti Sever Vladimír Gavenda. 

Opatovania sa obrátili aj na Obvodný úrad životného pros-

tredia v Trenčíne, podľa Ing. Evy Mojžišovej z odboru odpa-

dového hospodárstva Obvodného úradu životného prostredia 

v Trenčíne je odpad neškodný. Vo vyjadrení vydal vyjadrenie 

pre spoločnosť LIM PLUS s r. o. na vykonávanie terénnych 

úprav v oblasti Opatová, podľa ktorého pri vykonávaní terén-

nych úprav sa má využiť stavebný odpad, zemina, železničný 

zvršok, čiže ostatný, inertný odpad, ktorý je neškodný. Pod-

mienky stanovené vo vyjadrení, firma plní a vzorky nepre-

kračujú stanovené limitné množstvá ukazovateľov. 

Podľa občianskeho aktivistu Norberta Brázdu z Tren-

čianskeho fóra však vzorky pochádzajú ešte z decembra 

minulého roku, teda je otázne, aký odpad tam vyvážajú. Je 

úplne evidentné, že je to skládka odpadu, že nie sú to žiadne 

terénne úpravy, za ktoré sa ich snažia vydávať investor aj úrad 

životného prostredia, ktorý sa tvári, že je to v poriadku. 

To či bol alebo nebol porušený stavebný zákon podľa slov 

prednostu Stavebného úradu Trenčín Mgr. Jána Forgáča 

preveruje aj orgán štátneho a stavebného dohľadu. Výsledky 

by mali byť známe už tento týždeň. 

Konateľ spoločnosti LIM PLUS s.r.o. Ing. Igor Holeček 

tieto tvrdenia odmieta. Podľa jeho slov ide o materiál určený 

na základe spolupráce s obvodným úradom životného pros-

tredia po odvzorkovaní akreditovaným laboratóriom. „Je to 

materiál zo spodnej časti železničného zvršku. Celá časť že-

lezničného zvršku je recyklovaná a nebezpečné časti sú 

odvážané. O tom svedčia aj výsledky laboratórnych testov, 

ktoré pôvodca tohto odpadu robí a predkladá opätovne po 

určitých množstvách. Tieto odbery sú absolútne vyhovujúce.“  
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Ako vysvetlil, materiál používajú pri ukončovaní banského 

diela na terénne úpravy. 

Ťažba na tomto mieste je naplánovaná na 15 rokov, podľa 

Ing. Igora Holečka sa zatiaľ vyťažilo relatívne málo, pretože 

nie je povolená stavba, pre ktorú toto ložisko bolo pripravené 

a to je stavba modernizácie železničnej trate v úseku Zlatovce 

– Trenčianska Teplá. „Ako náhle modernizácia začne, môže to 

byť otázka jedného dvoch rokov,“ doplnil Ing. Igor Holeček. 

www.sme.sk 28.06.2012 

pomocná evidencia 409/1/2012  

 

Od 24. marca 2012 do 19. mája 2012 sa na území mesta 

Trenčín konalo jarné upratovanie, tento rok len počas sobôt. 

Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený v kompostárni 

biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne. Objemný 

odpad bol zneškodnený uložením na skládke odpadov 

„Luštek“ v Dubnici nad Váhom. Nebezpečné odpady, OEEZ 

boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na 

Zlatovskej ulici v Trenčíne a neskôr odvezené  na zhodnotenie 

a zneškodnenie.  

Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené vždy dva 

veľkoobjemové kontaj-

nery, do ktorých bolo 

možné ukladať biolo-

gicky rozložiteľný od-

pad a objemný odpad. 

Aby nedošlo k miešaniu 

jednotlivých zložiek 

odpadu, k znehodnoco-

vaniu biologicky roz-

ložiteľného odpadu, na každom stanovišti bol počas celej doby 

pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius 
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Pedersen, a.s. Trenčín. Takto bol koordinovaný celý systém 

odberu odpadu. 

Štatistika jarného upratovania: 

-  82 stanovíšť                                                                        

-  182 vývozov – objemný odpad                                          

-  103  vývozov – biologicky rozložiteľný odpad                    

- množstvá zozbieraných odpadov: 

a)  0,397 ton olejov  tukov;                                            

b) 5,871 ton obalov obsahujúcich nebezpečné látky;              

c)  0,019 ton žiariviek a iného odpadu obsahujúci ortuť;         

d) 2,645 ton zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľo-

vodíky; 

e) 8,792 ton vyradených elektrických a elektronických zaria-

dení;         

f)  2,465 ton opotrebovaných pneumatík;   

g) 102,51 ton biologicky rozložiteľného odpadu;  

h) 200,75 ton objemného odpadu; 

Spolu:  323,449 ton odpadu                                  

Celkové náklady na jarné upratovanie v roku 2012  dosiahli 

22.727,16  eúr. Jarné upratovanie mesta Trenčín sa uskutočni-

lo bez výraznejších problémov.  

www.trencin.sk 02.07.2012 

pomocná evidencia 418/1/2012   

 

Podchod pri hoteli Tatra bude počas letných prázdnin 

uzatvorený, lebo sa bude rekonštruovať. Chodcov na zmenu 

obchádzkových trás upozorní dopravné značenie a to tak, že 

pri ceste z centra mesta na Sihoť a železničnú stanicu bude 

trasa chodcov cez podchod na Hasičskej ulici. Bude 

pokračovať chodníkom Hasičskej ulice, križovatkou na 

Námestí SNP pri budove Verejnej knižnice  Michala Rešetku 

v Trenčíne. Druhá alternatíva obchádzkovej trasy pôjde okolo 

hotela Tatra po Ulici M. R. Štefánika k svetelnej križovatke 

http://www.trencin.sk/
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pri budove Dukly Pôvodný vstupný betónový objekt do 

podchodu od hotela Tatra bude nahradený preskleneným  pod-

chodom a vstupný objekt od parku zostane v pôvodnom sta-

ve. Investor hotela Tatra firma Synot Gastro Slovakia sa 

zaviazala na vlastné 

náklady zrekonštruo-

vať podchod pri ho-

teli Tatra a investova-

ním 100 tisíc eúr 

v Trenčíne. Súčasťou 

rekonštrukcie bude 

vybudovanie výťahov 

pre imobilných obča-

nov a pre matky 

s deťmi. 

Trenčianske noviny 02.07.2012 

pomocná evidencia 424/1/2012 

 

Na výzvu zapojiť sa do projektu „Trenčín si Ty“ pros-

tredníctvom prechádzky mestom pod názvom „Urban Walk“, 

spoznať tak nábrežie rieky Váh v doposiaľ nepoznanej podobe 

a stať sa priamym účastníkom procesu rozhodovania o bu-

dúcnosti mesta Trenčín zareagovalo po obede 28. júna 2012 

niekoľko desiatok Trenčanov. 

Začiatok podujatia patril koncertu Jazzového zoskupenia a 

od 16.00 h patrilo pódium Ing. arch. Tomášovi Hanáčkovi, 

prezentovaním svojho pohľadu na trenčianske nábrežie v 

riešení svojej diplomovej a tiež dizertačnej práci. Jeho vys-

túpenie bolo zaujímavé a inšpiratívne a medzi ľuďmi prítom-

nými v publiku vyvolalo niekoľko bezprostredných otázok. 
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Po diskusii nasledovalo losovanie výhercu trička. Losovali 

sa z tých, ktorí sú zaregistrovanými užívateľmi stránky 

www.trencinsity.sk. 

Podmienku, že vý-

herca musí byť 

osobne prítomný 

pri žrebovaní, splnil 

už prvý vylosova-

ný, takže sme po-

kus nemuseli opa-

kovať a tričko našlo 

svojho adresáta 

hneď na prvý krát. 

Nasledovala spoločná prechádzka na nábrežie - Urban 

Walk. Každý z približne tridsiatky účastníkov prechádzky 

dostal mapku s vyznačenou trasou. Na vytipovaných miestach 

boli umiestnené tabule s informáciami i zaujímavosťami v 

podobe historických fotografií, ktoré boli kedysi urobené 

práve z daného, prípadne jemu veľmi blízkeho miesta. Nastala 

tak zaujímavá konfrontácia minulosti s prítomnosťou, teda 

porovnania toho, aké bolo nábrežie kedysi, aké je dnes a 

zamyslenie nad tým, aké by mohlo byť v budúcnosti. Účast-

níci si po ceste k jednotlivým bodom zapisovali svoje pos-

trehy, ktoré na papierikoch lepili priamo na informačné tabule. 

Záver prechádzky bol v lodenici, kde ešte zopár skalných 

absolvovalo aj záverečnú neformálnu diskusiu s autorom pro-

jektu Ing. arch. Tomášom Hanáčkom.  

Výstupom z tohto podujatia bude sumarizácia postrehov a 

návrhov prítomných na budúce funkcie tohto konkrétneho 

územia na nábreží v tesnej blízkosti k centru mesta. 

www.trencin.sk 12.07.2012 

pomocná evidencia 440/1/2012 

 

http://www.trencin.sk/
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Na intenzifikáciu čistiarní odpadových vôd, odkanalizo-

vanie a zásobovanie pitnou vodou príde do trenčianskeho re-

giónu viac ako 80 miliónov eúr. Po rokoch čakania sa mno-

hým obyvateľom regiónu vďaka kanalizácii a vodovodu 

rapídne skvalitní 

život. „Projekt 

sa skladá z troch 

oblastí. Prvou je 

rekonštrukcia 

štyroch čistiarní 

odpadových vôd 

- na ľavom bre-

hu v Trenčíne, 

v Novom Meste 

nad Váhom, 

Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Stankovciach. Vybuduje 

sa tiež nová čistiareň odpadových vôd v Ivanovciach. Druhou 

oblasťou je vybudovanie a dobudovanie kanalizácie v tren-

čianskych častiach Opatová a Zámostie rovnako ako v obciach 

Omšenie, Zamarovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske 

Stankovce, Chocholná - Velčice, Adamovské Kochanovce, 

Melčice - Lieskové a Ivanovce. Treťou oblasťou je vybudo-

vanie vodovodu v Podolí, Pobedime a Očkove v Novomest-

skom okrese,“ povedala riaditeľka Trenčianskych vodární a 

kanalizácií Ing. Monika Čižnárová.  

Trenčiansky primátor a zároveň predseda predstavenstva 

Trenčianskych vodární a kanalizácií Mgr. Richard Rybníček 

vyjadril potešenie nad tým, že sa celý proces podarilo 

dotiahnuť do úspešného konca. „Je to výborná správa. Veľmi 

sa teším, že sa v Trenčíne ako krajskom meste zlepší štandard 

bývania a zvýši životná úroveň obyvateľov aj v prímestských 

častiach v Opatovej a Zámostí.  
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Zelenú tomuto projektu dala Európska komisia dňa 3. júla 

2012. Stáť bude viac ako 83,73 milióna eúr. Príspevok z euro-

fondov predstavuje 48,34 milióna eúr a zo štátneho rozpočtu 

8,53 milióna eúr. Zvyšnú časť prefinancujú zo svojich zdrojov 

Trenčianske vodárne a kanalizácie. V trenčianskom regióne by 

do roku 2015 malo pribudnúť 50,3 kilometra kanalizačných 

systémov. Výstavba sa má začať ešte roku 2012.  

„Prínosy projektu ocení súčasná aj budúca generácia, ktorý 

prispeje k zlepšeniu životného prostredia a natrvalo vyrieši 

spôsob dodávky pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpado-

vých vôd v dotknutých obciach trenčianskeho regiónu. V sú-

časnosti prebieha proces výberu dodávateľa stavebných prác a 

dozoru stavby,“ doplnila Ing. Monika Čižnárová s tým, že ide 

o najväčší projekt v oblasti životného prostredia v regióne.  

www.teraz.sk 26.07.2012 

pomocná evidencia 458/1/2012 

 

Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici v Trenčíne roky 

prekážala obyvateľom z okolitých domov, pretože filtre dosta-

točne nezachytávali zostatky spaľovania. Majitelia kotolne 

tento problém vyriešili 

novým filtračným za-

riadením ktorým sa zní-

žil objem emitova-               

ného popolčeka pod              

30 mg/m3, pričom norma 

je 150 mg/m3 a uvažujú 

s jej presťahovaním ďa-

lej od obytných domov. 

Spoločnosť „Služby pre bývanie“ v Trenčíne, ktorá sa stará 

o takmer dvanásťtisíc bytov v meste Trenčín, sa rozhodla 

vyriešiť problém obyvateľov z okolia Liptovskej ulice presťa-

hovaním kotolne na biomasu ďalej od obytných domov a to do 
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areálu bývalej kotolne na uhlie na Východnej ulici do konca 

budúceho roka. O zmenách informoval konateľ spoločnosti 

Ing. Jozef Greňo.  

Okrem toho  spoločnosť avizovala 1. augusta 2012 znížiť 

svojim odberateľom náklady za teplo o 15 %. Najpodstat-

nejšími dôvodmi zníženia nákladov sú úspory používania 

biomasy namiesto plynu, nový systém riadenia prevádzky, 

investície do tech-

nológií, zľavy pre 

veľkoodber zemné-

ho plynu. „V pre-

vádzke má spoloč-

nosť množstvo ko-

tolní a na ich mo-

dernizácii sa naďa-

lej pracuje. Inves-

tuje sa do zdoko-

nalenia stavu tech-

nologických zariadení a znižujú sa negatívne vplyvy na život-

né prostredie. Výsledkom je  vybudovanie nových rozvodov 

na sídlisku Sihoť, zmena kotolní na výmenníkové stanice a 

investícia na biomasovej kotolni na Liptovskej ulici,“ zdô-

vodnil zníženie nákladov Ing. Jozef Greňo. 

Najbližším ďalším cieľom je zníženie nákladov na výrobu a 

dodávku teplej úžitkovej vody. Spoločnosť rozbehla projekt, 

ktorého výsledkom bude  

zníženie spotreby tepla na 

ohrev vody, zníženie tepel-

ných strát v rozvodoch a 

tým aj pokles ceny pre ko-

nečného odberateľa. 

Správu o znížení ceny za 

teplo uvítal aj primátor 

nové filtračné zariadenie 
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Trenčína Mgr. Richard Rybníček. Mesto Trenčín sa  podľa 

jeho slov dlhodobo snaží o zavádzanie nových foriem v 

energetickej politike a zníženie ceny tepla je jej začiatok. Je to 

jedna z kľúčových vecí, ako znižovať náklady. Každé mesto 

musí v spoluprácu s rôznymi dodávateľmi energií znižovať  

náklady pre obyvateľov. 

Od 1. septembra 2012 by sa mala zmeniť cena za správu 

tepelných zdrojov v meste, čím Mesto Trenčín ušetrí ďalšie 

peniaze. Doteraz mesto platilo tristotisíc eúr ročne, teraz to 

bude minimálne o polovicu menej. Radikálne sa znížia 

náklady na správu te-

pla v Trenčíne a nás-

ledne zostane v roz-

počte mesta viac peňa-

zí na iné aktivity. Kon-

krétne v podmienkach 

mesta zlacnie správa 

tepla v jednotlivých zá-

kladných školách a to 

je zmysel energetickej 

politiky, skonštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Konateľ spoločnosti Ing. Jozef Greňo vyhlásil, že zníženú 

cenu za dodávku tepla o 15 % spoločnosť garantuje do konca 

roka 2012. Niektoré ceny na budúci rok 2013 sú už známe, 

žiaľ presne to spočítať zatiaľ nevieme, ale predpokladáme, že 

by sa to malo pohybovať na úrovni tohto roku. 

Zníženie ceny za dodávku tepla hoci len na pol roka je po-

dľa šéfky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balážovej 

dobrá správa. Na druhej strane upozorňuje na to, že nemusí ísť 

aj o nie celkom úprimný marketingový nástroj, ktorým si chce 

spoločnosť overiť správnosť rozhodnutia a na budúci rok bude 

všetko iné.  

www.sme.sk 06.08.2012 

spaľovňa biomasy 
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pomocná evidencia 473/1/2012 

 

Verejná diskusia o budúcej cyklotrase zo sídliska Juh do 

centra mesta sa uskutočnila dňa 18. septembra 2012 h v Klube 

Lúč. Záujemcovia si trasu spoločne prešli od obchodného 

domu Lídl na Soblahovskej ulici až do centra mesta. 

Cyklotrasu pripravilo 

Mesto Trenčín v spolu-

práci s Občianskym zdru-

žením Fialka a Centrom 

environmentálnych akti-

vít. Podľa zámeru spojí 

najväčšie sídlisko Juh 

s centrom mesta. Jej za-

čiatok je naplánovaný 

existujúcimi chodníkmi v parku pod Juhom a potom už ako 

samostatná cestička pre cyklistov cez Soblahovskú a Legio-

nársku ulicu až do centra. Mesto ju bude realizovať ako 

pilotný projekt. Ďalším zámerom Mesta Trenčín je, aby sa 

vybudovala celá sieť cyklotrás s ich vzájomným prepojením. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 558/1/2012 

 

S cieľom získať 

nezávislé tvorivé 

študentské pohľady 

na oživenie centra 

Trenčína ako mesta 

na vode, organizo-

valo Mesto Trenčín 

v dňoch 25. až 28. 

septembra 2012 

študentský work-
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shop, ktorý vyvrcholil programom na Mierovom námestí dňa 

28. septembra 2012 popoludní. Študentský workshop Mesto 

Trenčín organizovalo v rámci projektu „Trenčín si Ty“, aby 

získalo nezávislé tvorivé študentské pohľady na oživenie cen-

tra mesta Trenčín ako mesta na vode. 

Do Trenčína prišlo až 70 účastníkov workshopu vrátane pe-

dagógov a študentov architektúry, urbanizmu a krajinnej ar-

chitektúry v Brne, Bratislave a Nitre.  V zmiešaných tímoch 

pracovali na rovnakom zadaní. Hlavný stan si rozložili v tren-

čianskej Synagóge. Po privítaní primátorom 

Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníč-

kom vystúpila viceprimátorka Mesta Tren-

čín Mgr. Renáta Kaščá-

ková, ktorá predstavila zá-

mery mesta Trenčín pre 

najbližšie obdobie.  V prvý 

deň sa účastníci workschopu navštívili Tren-

čiansky hrad a potom sa zoznámili s nábre-

žím mesta Trenčín a jeho centrom. Počas 

nasledujúcich dní v Trenčíne pracovali na 

zadaniach. 

Pre študentov, a pre širokú verejnosť boli pripravené pred-

nášky na tému verejných priestorov, participatívneho pláno-

vania miest, rozvoja 

miest na riekach či výz-

namu marketingu pri 

komunikácii, v ktorých 

vystúpili: 

- Ing. Michal Le-

šinský, ktorý vystúpil 

s prednáškou „Doprav-

né riešenia a problémy 

mesta Trenčín“; 
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- Ing. arch. Zora Pauliniová, ktorá vystúpila s prednáškou 

„Participatívne plánovanie s verejnosťou – načo a prečo?“; 

- Ing. Milota Sidorová, ktorá vystúpila s prednáškou „Imidž 

a komunikácia mesta“; 

- Dipl. – Ing. Peter Gero, ktorý vystúpil s prednáškou „Pre-

hľad rozvoja miest na riekach“. 

Organizátori na štvrtok 27. septembra 2012 pripravili pre 

účastníkov workshopu plavbu po Váhu na výletnej lodi 

„Marcus“, aby nasali atmosféru rieky a mesta a ovplyvnilo tak 

ich študentské práce.  

Svoje návrhy na riešenie trenčianskeho nábrežia predstavili 

študenti verejnosti v piatok 28. septembra 2012 poobede na 

Mierovom námestí v rámci záverečného hudobného a tvori-

vého happeningu.  

Odborným garantom workshopu bol medzinárodne uzná-

vaný expert v otázkach urba-

nizmu a územného pláno-

vania Ing. Peter Gero, kto-

rý je zároveň garantom a 

spolupracovníkom celého 

projektu „Trenčín si Ty“.  

Podujatie pripravilo Mes-

to Trenčín v spolupráci s 

Fakultami architektúry Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave a Vysokého učení technického Brno a Filozofickou 

fakultou Univerzity Konštatína Filozofa Nitra.  

Mesto Trenčín v spolupráci 

s renomovanými odborníkmi 

z rôznych kútov Slovenska a ve-

rejnosťou rozbehli výnimočný 

projekt „Trenčín si Ty“, ktorý 

by mal dodať Trenčínu novú 

tvár a jeho historické centrum 
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prepojiť s najdlhšou slovenskou riekou Váh.  V skratke ide 

o niekoľkoročný proces, na konci ktorého budú musieť Tren-

čania rozhodnúť, ako mesto Trenčín bude v budúcnosti vyze-

rať. 

V posledných rokoch sme zažili množstvo zámerov, ktoré 

neboli prediskutované so samotnými obyvateľmi mesta. Do 

toho prišla modernizácia železničnej trate, o ktorej sa medzi 

samosprávou a verejnosťou v čase rozhodovania sa nekomu-

nikovalo. S odštartovaním projektu sa začalo verejne disku-

tovať o tom, ako by malo naše nábrežie v budúcnosti vyzerať 

a o tom, aké funkcie by malo ľuďom poskytovať. Zároveň sa 

rozbehli diskusie o budúcnosti celého centra mesta.  

„V minulosti sa za zatvorenými dverami bez širšej diskusie 

s verejnosťou sa vykonalo 

mnoho zlých rozhodnutí. Ži-

jeme v dobe kedy ľudia ces-

tujú, porovnávajú a majú 

mnoho inšpirácií. Uprostred 

mesta máme na dosah rieku, 

no priestor nábrežia okolo 

nej zostáva nevyužitý. Pro-

jekt „Trenčín Si Ty“, ktorý pokladám za jeden z najdô-

ležitejších v tomto volebnom období. Je to cesta, ako sa 

vyvarovať chýb z minulosti a prísť s jedinečnými myšlienkami 

pre naše mesto,“ povedal primátor mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček.  

www.trencin.sk 25.09.2012 

pomocná evidencia 571/1/2012 

 

Nápad vytvoriť v Trenčíne „Námestie Alexandra Dubčeka“ 

pred bývalým Domom armády, dnes Posádkovým klubom, 

vznikol ešte pred tým, ako na mieste začal investor budovať 

podzemné garáže. Ich výstavba bola zastavená pre nález 

http://www.trencin/
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archeologickej pamiatky vyhlásenej za Národnú kultúrnu 

pamiatku a od roku 2008 je na tomto mieste obrovská jama, 

ktorá sa stala za štyri roky obnaženia povrchovej vrstvy po 

nálete semien pomaly pralesom. Iniciátori myšlienky mať 

Námestie A. Dubčeka však stáli na pomenovaní, lebo je to 

územie nikoho, skomentoval myšlienku prezident občianskeho 

združenie „Rovnosť, 

bratstvo, sloboda“ Emil 

Sedlačko,. 

Podľa neho v centre 

Trenčína chýba oddy-

chová zelená zóna. Bol 

by to spoločensky pros-

pešný priestor, ktorý by 

mladej generácii pripo-

menul, kto to bol Alexander Dubček, vysvetľuje zámer Emil 

Sedlačko. Na vzniknuté námestie by chceli umiestniť aj Dub-

čekov reliéf, ktorý je v súčasnej dobe inštalovaný na nie moc 

dôstojnom mieste, pri vstupe do trenčianskej fakultnej nemoc-

nice.  

O zmenu premenovania plochy na námestie Alexandra 

Dubčeka žiadali 

trenčiansku radnicu 

v minulosti viackrát, 

ale zatiaľ bez úspe-

chu. Zdá sa, že tento 

návrh je v súčasnej 

dobe priechodný, 

pretože väčšinu v 

zastupiteľstve má 

strana Smer SD, kto-

rá sa hlási k odkazu Alexandra Dubčeka. 
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Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček iniciatívu 

občanov víta, ale „v prvom rade treba jamu zasypať a až do 

vyriešenia situácie a zrekultivovania tejto plochy nepovažujem 

za dôstojné pomenovať toto priestranstvo Námestie A. 

Dubčeka. Mojou prioritou je na tomto mieste, v čo najkratšej 

dobe a v súlade so zákonom dosiahnuť zasypanie jamy. Zá-

roveň budem iniciovať vznik malého parku.  

www.sme.sk 27. 9. 2012 

Trenčianske noviny 24.09.2012 

pomocná evidencia 576/1/2012 

 

Centrum environmentálnych 

aktivít v Trenčíne a Mesto Tren-

čín zorganizovali 3. ročník Tren-

čiansky Bio jarmok dňa 28. sep-

tembra 2012, na ktorom boli pre 

návštevníkov 3. ročníka pripra-

vené ochutnávky  biopotravín, 

gazdovských produktov a výrobkov s označením Tradície Bie-

lych Karpát. Festival nefalšovaných chutí a vôní prejavil pod-

poru rozvoja slovenského ekologického poľnohospodárstva a 

udržateľného spôsobu života. 

Vyvrcholením Bio jarmoku bolo vyhlásenie výsledkov 

spotrebiteľského hlasovania o najobľúbenejšiu slovenskú 

„Biopotravinu roka 

2012“ a návštevníci jar-

moku rozhodli o titule 

„Miss kompost 2012“ 

pre päť kompostov, kto-

ré postúpili do finále. 

Svoje služby predstavi-

la aj Mobilná muštáreň 

z Bolešova, ktorá na 
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Mierovom námestí lisovala čerstvú jablkovú šťavu. Jarmok 

obohatil ovocinár Radim Pešek ponukou starých sort 

ovocných stromčekov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 580/1/2012  

 

Výsledky študentského workshopu Trenčín – mesto na 

rieke“ boli vystavené od 8. septembra 2012 pre širokú verej-

nosť v Mestskej klu-

bovni v Trenčíne na 

Mierovom námestí, 

kde si návrhy mohla 

pozrieť a hodnotiť. Už 

vyššie som spomínal, 

že študenti architek-

túry, urbanizmu, kra-

jinnej architektúry 

a marketingu z Bratis-

lavy, Brna a Nitry prežili na konci septembra 2012 v Trenčíne 

štyri pracovné dni. Ich úlohou bolo zoznámiť sa s mestom 

Trenčín a premyslieť si prvý koncept prác, na ktorých budú 

pracovať počas semestra už v ateliéroch svojich škôl. Študenti 

rozdelení do šiestich pracovných skupín prezentovali svoje 

prvé myšlienky na 

verejnosti v priestoroch 

Mierového námestia 

dňa 28. septembra 2012 

s tým, že Trenčania sa 

mohli k jednotlivým 

predloženým námetom 

aj vyjadrovať. Výsled-

ky svojich prác študenti 

vystavili na paneloch, ktoré aj po skončení verejnej 
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prezentácie zostali naďalej k dispozícii  Trenčanom do konca 

decembra 2012 v Mestskej klubovni na Mierovom námestí, 

kde si ich mohli prezrieť a pokiaľ chceli vyjadriť svoj názor na 

každom zo šiestich nápadov, mohli tak urobiť na pripravených 

formulároch, ktoré vložili do pripravenej urny. Ich pripo-

mienky boli odovzdané študentským tímom. 

Ak pod svoje názory Trenčania nechali na seba kontakt, 

mali šancu vyhrať hodnotnú cenu, ktorá bude vyžrebovanému 

výhercovi odovzdaná 18. januára 2013 na prezentácii hoto-

vých bakalárskych a diplomových prác opäť v Trenčíne.  

www.trencin.sk 08.10.2012 

pomocná evidencia 599/1/2012 

 

Asfalt na lávke pre chodcov železničného mosta v Trenčíne 

sa rozpadá už niekoľko rokov. Mesto Trenčín viackrát žiadalo 

Železnice Slovenskej republiky o nápravu, avšak bez úspechu. 

Podľa ich vyjadrenia prešla lávka na železničnom Hospo-

dárskou zmluvou z roku 1986 do správy Mesta Trenčín. Podľa 

vyjadrenia advokátskej kancelárie Garant Partner legal s. r. o. 

tato zmluva nespĺňa viaceré zákonné náležitosti, preto nie je 

platná. Mesto Trenčín nikdy nebolo vlastníkom a ani opráv-

neným držiteľom lávky pre chodcov na železničnom moste. 

Ak nechce porušiť zá-

kon, nesmie investo-

vať do cudzieho ma-

jetku a teda nemôže 

z vlastných prostried-

kov opraviť lávku. „Ak 

by sme tak urobili, 

zatvoriť ma za to asi 

nemôžu, ale ak sa niek-

to zle vyspí, môže na mňa na druhý deň podať trestné ozná-

menie za nehospodárne nakladanie s majetkom obce,“ povedal 
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primátor Mgr. Richard Rybníček. Nájsť spôsob oddelenia 

lávky od železničného mosta ako samostatného predmetu 

správy nie je ľahká záležitosť. Mesto Trenčín už dlhší čas hľa-

dá takéto riešenie. Útvar majetku a právnici na tom intenzívne 

pracujú. „Riešime problém, za ktorý zodpovedajú Železnice 

Slovenskej republiky,“ informoval vedúci útvaru interných 

služieb Ing. Benjamín Lisáček.  

Medzičasom sa o lávku začali zaujímať miestni aktivisti, 

ktorí navrhli, že vyhlásia zbierku a lávku svojpomocne opra-

via. Mesto Trenčín 

nič proti takejto ob-

čianskej iniciatíve 

nemá, ba naopak ju 

podporuje. Súhlas na 

opravu však dnes 

musia dať Železnice 

Slovenskej republi-

ky, ktoré sú stále ma-

jiteľom objektu. Ing. 

Benjamín Lisáček si myslí, že lokálna oprava v tomto prípade 

nie je vhodná vzhľadom k postupnému rozpadu celého povr-

chu. Prikláňa sa ku komplexnej oprave, ktorá bola predbežne 

vyčíslená na šesťtisíc eur. „Navrhovaný rozpočet na rok 2013 

zahŕňa náklad na celkovú, nie lokálnu, rekonštrukciu lávky, 

ale len za predpokladu, že lávka prejde do správy mesta.“  

Info Trenčín 01.10.2012,  

Trenčianske noviny 08.10.2012 

pomocná evidencia 595/1/2012, 602/1/2012 

 

V priestore na konci Ulice Ľudovíta Stárka v Trenčíne pri 

stavidlách, ktorý je ľahko viditeľný aj z hrádze, Trenčania 

často trávia svoj voľný čas. Pri ceste smerom k stavidlám si 

každý z nich všimne oplotený pozemok, kde už niekoľko 

obnovený asfaltový povrch železničného mosta 
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rokov nehybne chátrajú staré stroje a zhrdzavené objekty. „Je 

to hrôza, tie vraky rušia výhľad na celú, inak krásnu scenériu 

brehu Váhu,“ povedal jeden z Trenčanov, ktorý často chodie-

va po hrádzi na prechádzky so psom. Aj ľudia, ktorí bývajú 

neďaleko, majú na objekt obohnaný ostnatým drôtom vyhra-

nený názor. „Nepáči sa mi to. Malo by sa tým niečo spraviť,“ 

povedala obyvateľka ulice Ľudovíta Stárka. 

Vraky ťažobných strojov v minulosti slúžili ako 

mechanizmy na bagrovanie zdrže, čiže vodného diela, ktoré 

slúži na zdvihnutie hladiny vody. V blízkosti sa nachádzajú 

staré obytné prívesy, ktoré dotvárajú dojem zhrdzaveného 

prístavu. Objekty sú v dezolátnom stave a plnia už len účel 

hniezd pre riečne vtáctvo. 

Mesto Trenčín s 

pozemkom, na kto-

rom sa nachádzajú 

staré mechanizmy je 

vlastníctvom Slo-

venského vodohos-

podárskeho podni-

ku, preto s ním ne-

môže nič robiť. Z 

odpadového hľadis-

ka nemá Mesto 

Trenčín v tejto veci veľa kompetencií, nejde totiž o odpad na 

pozemku.  

Oplotený pozemok za hrádzou pri stavidlách vlastní 

Slovenský vodohospodársky podnik a ako vysvetlil tlačový 

tajomník Slovenského vodohospodárskeho podniku Luboš 

Krno, v čase bagrovania zdrže Trenčianske Biskupice vyt-

vorili tento priestor ako stavebný dvor. Ako taký slúži aj dnes 

pre pracovnú skupinu stavebnej výroby piešťanskej správy 

Slovenského vodohospodárskeho podniku. Trenčanov viac 
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zaujíma to, čo bude s hrdzavejúcimi mechanizmami. Stroje, 

ktoré sa tam nachádzajú (je to plávajúci bager a transportná 

trasa), síce nie sú pre náš podnik potrebné, no doteraz sa nám 

ich nepodarilo odpredať. Opäť sa pokúsime o odpredaj, 

pretože ich chceme zhodnotiť inou formou ako len zošroto-

vaním,“ povedal Ľuboš Krno. 

Vodohospodársky podnik prisľúbil okoloidúcim občanom a 

rekreantom, že ostatné objekty ako maringotky a plechové 

sklady využívané pracovníkmi firmy bude viac zveľaďovať a 

pre zlepšenie ich vzhľadu ich natrú novým náterom a zatráv-

nený priestor bude udržiavaný pravidelným kosením.  

Trenčianske noviny 08.10.2012, www.sme.sk 09.10.2012  

pomocná evidencia 597/1/2012, 605/1/2012 

 

Bývalý nástupový priestor pred Posádkovým klubom 

v Trenčíne sa po rokoch stagnácie, kedy sa zastavila výstavba 

podzemných garáží po archeologickom výskume vyhlásením 

lokality za Národnú 

kultúrnu pamiatku 

a nespočetných ťaha-

niciach s investorom 

cestou súdu o vrátenie 

vložených financií do 

výstavby sa začal ko-

nečne meniť z neudr-

žiavaného pralesa na 

skultivované centrum. 

Mesto Trenčín využilo začiatok výrubového obdobia a dňa               

2. októbra 2012 odstránilo dreviny, ktoré v stavebnej jame 

narástli. Ďalším krokom by malo byť zasypanie jamy 

a vytvorenie oddychovej zóny. Krajský stavebný úrad 

v Trenčíne síce potvrdil zrušenie stavebného povolenia na 

podzemné garáže, ktoré sa mali na tomto mieste vybudovať, 
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ale rozhodnutie nie je ešte právoplatné. K zasypaniu jamy 

pristúpilo Mesto Trenčín vtedy, keď zainteresované strany 

prevzali rozhodnutie.  

Trenčianske noviny 08.10.2012 

pomocná evidencia 596/1/2012 

 

V piatok 5. októbra 2012 bol sprístupnený po rekonštrukcii 

podchod pri bývalom hoteli Tatra, no rekonštrukčné práce ešte 

neskončili, lebo podchod sa musí ešte vyčistiť, dokončiť 

osvetlenie, kamerový systém, dať do poriadku predajné stánky 

a vymaľovať podchod rímskou tematikou. Tá bude 

upozorňovať návštevníkov mesta na vzácny rímsky nápis na 

hradnej skale. 

Od spomínaného 

termínu sú v nonstop 

prevádzke dva výťahy 

na oboch stranách pod-

chodu, ktoré zabezpe-

čujú bezbarierovosť, 

po ktorej tak dlho vo-

lala široká verejnosť. 

Finančné náklady na 

rekonštrukciu podcho-

du dosiahli výšku 200 tisíc eúr, na polovici ktorej sa podieľal 

vlastník hotela. 

Je smutné, že v pondelok ráno 8. októbra 2012 ľudia idúci 

podchodom do zamestnania, resp. škôl, 

alebo za iným cieľom, videli na vlastné oči, 

čo dokáže ľudská zloba, keď steny pri oboch 

výťahoch zostali po neznámych sprejeroch 

pomaľované, steny boli zdevastované naru-

šením ich povrchovej štruktúry a vchod za-
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hádzaný odpadkami. Neostalo nič iné len vykonať najnutnejšie 

upratanie, ale na opravu stien bude treba dlhší čas.  

Trenčianske noviny 08.10.2012 

pomocná evidencia 606/1/2012,  

 

Celkom 2436 kilogramov starých elektrospotrebičov od-

viezli v druhú organizovanú pracovnú sobotu jesenného upra-

tovania dňa 8. septembra 2012 zo 49 trenčianskych domác-

ností.  

Záujem o odvoz elektroodpadu nahlasovali občania tele-

fonicky do 3. septembra 2012 na mestskom úrade. Potom ho 

stačilo vyložiť v deň zberu vo vchode bytového domu alebo za 

bránou rodinného domu. Najviac (53) bolo malých domácich 

spotrebičov, ľudia sa zbavili 46 televízorov, 20 chladničiek 

a mrazničiek, 8 ostatných veľkých domácich spotrebičov. 

Celkom bolo odvezených 2436 kilogramov rôzneho eletro-

odpadu. Bezplatný odvoz zorganizovalo Mesto Trenčín v sp-

olupráci so spoločnosťou 

ENVIDOM - združením vý-

robcov elektrospotrebičov 

pre recykláciu. Ako infor-

movala Ing. Zuzana Ča-

chová z útvaru životného 

prostredia, ďalší mobilný 

zber by sa mal uskutočniť 

pri jarnom zbere opäť na jar 

2013. o čom sa budú občania informovaní prostredníctvom 

mestských novín i webstránky mesta.  

www.trencin.sk 04.10.2012 

pomocná evidencia 590/1/2012 

 

V Trenčíne v roku 2011 vyseparovali 1.280,99 ton odpadu, 

z toho 25,73 ton pneumatík, 382,48 ton plastov, 0,25 ton 
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akumulátorov a batérií, 381,40 ton skla a 491,13 ton papiera. 

Pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia 

príslušnej komodity môžu mestá a obce žiadať o poskytnutie 

príspevku z Recyklačného fondu za separáciu odpadu. Poda-

rilo sa to aj mestu Trenčínu, ktoré využilo túto možnosť. 

Správna rada Recyklačného fondu na základe týchto množ-

stiev rozhodla o pridelení finančnej čiastky vo výške 40.859 

eúr.“ 

Tieto prostriedky z Recyklačného fondu slúžia na úhradu 

nákladov spojených so 

separovaným zberom, 

manipuláciou, dopra-

vou, na zhodnotenie vy-

separovaných zložiek 

a na podporu propagácie 

separovania.  

Recyklačný fond je 

neštátny účelový fond, 

ktorého funkciou je z 

vyzbieraných finančných prostriedkov od dovozcov a výrob-

cov určených komodít podporovať projekty, ktoré rozvíjajú 

separovaný zber a zhodnotenie odpadu a podporovať obce 

separovať odpad a odovzdávať ho na ďalšie zhodnotenie. 

www.sme.sk 23.10.2012  

pomocná evidencia 636/1/2012 

 

Už v roku 2012 sa ukázalo nevyhnutné pristúpiť k rekon-

štrukcii kanalizácie na Piaristickej ulici v tejto časti Trenčína. 

Jej havarijný stav spôsobil prepadávanie vozovky od 

križovatky Piaristická – Súdna po križovatku Piaristická - 

K dolnej stanici.  

Pre nutnú rekonštrukciu dvoch vodovodov musela byť 

rozkopaná Piaristická ulica po celej jej dĺžke. To si u vodičov, 
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ale i miestnych obyvateľov  vyžiadalo značnú dávku trpezli-

vosti. „Stavebné práce začali 10. septembra 2012 a skončili 

s mesačným predstihom. Som veľmi rád, že sa nám podarilo 

toto pre Trenčanov stresujúce obdobie skrátiť,“ povedal 

primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Dva vodovody v tejto časti mesta Trenčín podstúpili 

kompletnú rekonštrukciu v dĺžke dvakrát 500 metrov. Jeden 

mal už 70 rokov a bol z ocele a druhý polstoročný vodovod 

bol z liatiny, ktorá 

praskala a niektoré 

prípojky tiekli. Oceľ 

a starú liatinu na-

hradil odolný poly-

etylén s 50 ročnou 

zárukou. Všetky prí-

pojky boli vymene-

né a prepojené. Vo-

zovka bola v celej 

šírke ulice prekrytá novým asfaltom. Vodorovné dopravné 

značenie bude namaľované po skončení zimného obdobia.  

„Piaristická ulica takúto pomoc potrebovala už dávno. Je to 

jedna z vecí, ktoré som Trenčanom sľúbil. Teší ma, že sa na 

nám to podarilo. Budeme sa snažiť v tom pokračovať,“ 

skonštatoval Mgr. Richard Rybníček. 

www.trencin.sk 19.11.2012 

pomocná evidencia 683/1/2012 

 

Mesto Trenčín dostalo od Obvodného lesného úradu 

v Trenčíne povolenie na tri poľovačky na obdobie od novem-

bra 2012 do 31.1.2013. Prvá sa konala 15. novembra 2012, 

kedy poľovníci zastrelili 16 diviakov. 

Dôvodom poľovačiek bola nebezpečne premnožená divia-

čia a líščia zver, pričom hrozí častý stret s návštevníkmi Bre-
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ziny. Líšky aj diviaky strácajú prirodzenú plachosť a pri-

chádzajú až k ľudským obydliam. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 757/1/2012 

 

Územie, ktoré ešte pred pár mesiacmi bolo označované 

„cellerovou jamou“, je podľa nového schváleného územného 

plánu určené na výstavbu. Na skutočnosť upozorňujú 

trenčianski aktivisti na čele s Mgr. Richardom Medálom. 

Aktivisti mali k návrhu nového územného plánu približne 

štyridsať pripomienok, z ktorých bola akceptovaná len 

polovica. Jedna z 

pripomienok sa týkala 

aj „jamy“, ktorá vznikla 

na konci pešej zóny po 

neúspešnom pokuse o 

výstavbu podzemných 

garáží. Aktivisti poža-

dovali, aby v priestore 

bola realizovaná pešia 

zóna alebo parčík, ale v schválenom územnom pláne pred-

metná plocha, bola určená na zastavanie, povedal Mgr. Ri-

chard Medal. Mesto Trenčín na vznesenú pripomienku odpo-

vedá, že na to, ako bol nový územný plán schválený má 

legislatívne dôvody a územný plán časom zmení. 

Zámerom Mesta Tren-

čín je vybudovať na plo-

che pri Posádkovom klu-

be vybudovať oddychovú 

zónu, pre realizáciu ktorej 

osloví záhradných archi-

tektov, aby predložili svo-

je návrhy na riešenie. 
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Návrhy bude pripomienkovať verejnosť. Predpokladá sa, že 

novú tvár by „jama“ mala dostať v roku 2014. „Budúcnosť 

vidím v tom, že v Trenčíne vznikne v tomto prostredí nové 

námestie, charakterizované ako oddychová zóna, podľa 

námetov, ktoré definovali občania,“ povedal trenčiansky 

primátor Mgr. Richard Rybníček. Súčasne vysvetľuje, prečo 

je priestor v novom územnom pláne definovaný ako zastavané 

územie. Je to preto, lebo v čase schvaľovania nového 

územného plánu bolo platné územné rozhodnutie na výstavbu 

podzemných garáží tým. „Územné plánovanie Mesta Trenčín 

ani žiadneho iného mesta na Slovensku nie je nadradené nad 

právoplatné územné rozhodnutie a v čase pripomienkovania 

nového územného plánu a v čase jeho schvaľovania krajským 

stavebným úradom ešte stále bolo právoplatné územné roz-

hodnutie, ktoré hovorilo o tom, že sa na tomto mieste počíta s 

výstavbou. Nám nič iné neostávalo, ako ho rešpektovať a 

zapracovať ho do územného plánu,“ vysvetlil primátor Mgr. 

Richard Rybníček a zároveň vylučuje, aby v budúcnosti bola 

predmetná plocha riešená inak, ako oddychová zóna. 

www.sme.sk 27.12.2012 

pomocná evidencia 789/1/2012 

 

Základný zákon Mesta Trenčín, nový Územný plán, ktorý 

schválili poslanci 

trenčianskeho 

mestského zastupi-

teľstva dňa 12. de-

cembra 2012, vstú-

pil dňom 28. de-

cembra 2012 do 

platnosti. Na nový 

Územný plán pre 

Mesto Trenčín jeho 
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obyvatelia čakali päť rokov. Doterajší územný plán bol schvá-

lený v roku 1998. 

Nový územný plán Mesta Trenčín obsahuje niekoľko 

dôležitých faktov. Predovšetkým sú to limity, ktoré jasne 

určujú  minimálny podiel zachovania zelene a maximálnu 

mieru zastavanosti územia. Pre občanov otvára konečne 

možnosť budovania rodinných domov. Povoľuje napríklad 

výstavbu bytov v zaniknutých priemyselných zónach, ako na-

príklad v areáli bývalej Ozety. A okrem ďalších pozitívnych 

skutočností rešpektuje a chráni lesopark Brezina v jeho dneš-

nej podobe a rozsahu. 

www.trencin.sk 28.12.2012 

pomocná evidencia 791/1/2012 

 

Rok 2013 prinesie úľavu obyvateľom Ulice Dlhé Hony. 

Niekoľko rokov 

ich trápila po-

ruchová kana-

lizácia. Životná 

situácia sa však 

zmení aj Tren-

čanom, ktorí do-

teraz neboli na-

pojení na kana-

lizačnú sieť.  

Viac ako desať rokov trval tento problém občanov v byto-

vých domoch za Smažienkou na Ulici Dlhé Hony, spôsobený 

zlým technickým stavom kanalizácie, ktorý spôsoboval zatá-

panie suterénných priestorov. Dlho sa pátralo po tom, komu 

patrí sieť kanalizačných prípojok či je verejná alebo sú-

kromná. Právne aj odborné názory boli rôzne. Po niekoľ-

koročných dohadovaniach sa predsa našiel spôsob, ako tento 

problém vyriešiť.  

http://www.trencin.sk/
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Predstavenstvo Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. vo 

svojom pláne investícií odsúhlasilo vybudovanie novej verej-

nej siete v roku 2013, do ktorej bolo pripojených päť bytových 

domov na Dlhých Honoch a okolité materské školy a detské 

jasle, popísal blízku budúcnosť vedúci stavebného útvaru 

Mgr. Ján Forgáč.  

Pravdepodobne termínom realizácie bude  druhý štvrťrok 

2013 kedy sa bude riešiť odkanalizovanie aj ďalšieho územia 

Trenčína. Vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť by to 

Mesto Trenčín z vlastných zdrojov neutiahlo. Avšak získaním 

nenavrátneho príspevku z Fondov Európskej únie, vlastník 

vodárenskej infraštruktúry v trenčianskom regióne, spoločnosť 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, s aktívnou pomocou mesta 

sa to iste v budúcom roku podarí. Z týchto prostriedkov sa 

dobuduje kanalizácia v Opatovej za viac ako 1 milión eúr. Za 

viac ako 600 tisíc eúr pribudne kanalizácia aj v mestských 

častiach Zlatovce a Orechové, a to v uliciach Istebnícka, Mati-

ce slovenskej, Jahodová, Kasárenská a Psotného. Obyvateľov 

Jahodovej ulice určite poteší aj nový vodovod.  

Info Trenčín č. 1 zo dňa 4. januára 2013 

 

Od 29. septembra do 24. novembra 2012 sa v meste Tren-

čín počas sobôt upratovalo vo veľkom. Zozbieralo sa a vyviez-

lo viac ako 260 ton odpadu. Na 82 stanovištiach po celom 

meste boli podľa harmonogramu umiestnené vždy dva veľko-

objemové kontajnery na ukladanie biologicky rozložiteľného 

odpadu a objemného odpadu. Biologicky rozložiteľného odpa-

du bolo vyvezených 118 kontajnerov a objemného odpadu 134 

kontajnerov.  

Podľa informácií pracovníkov Útvaru stavebného, život-

ného prostredia, dopravy a investícií bol biologicky rozloži-

teľný odpad zhodnotený v kompostárni biologicky rozloži-

teľných odpadov v Trenčíne. Objemný odpad bol zneškod-
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nený uložením na skládke odpadov Borina Ekos, s.r.o., Livin-

ské v Opatovciach a Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti, 

s.r.o. v Kostolnom. Nebezpečné odpady, OEEZ boli dočasne 

uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici 

a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkové 

náklady na jesenné upratovanie 2012 boli vo výške 21.822,38 

eúr. 
 

Zozbierané množstvá odpadov: 

Oleje a tuky  0,223 t 

Rozpúšťadlá 0,13 t 

Obaly obsahujúce nebezpečné látky 3,255 t 

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,04 t 

Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (napr. 

chladničky) 

1,945 t 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 5,365 t 

Opotrebované pneumatiky  1,98 t 

Biologicky rozložiteľný odpad 128,11 t 

Objemný odpad  119,79 t 

Spolu  260,838 t 
 

História 

Obdobie Množstvo odpadov v ( t ) 

Jeseň 2009 301,727 

Jar 2010 327,510 

Jeseň 2010 300,880 

Jar 2011 307,313 

Jeseň 2011 235,805 

Jar 2012 323,449 

Jeseň 2012 260,838 

Info č. 1 zo dňa 4. januára 2013 

 

 

 

 

 

                          


