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Tvorba a ochrana životného prostredia 

 

Základný zákon Mesta Trenčín „Územný plán Mesta 

Trenčín“ schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Tren-

číne dňa 12. decembra 2012. Pre Trenčín to bol jeden z 

najvzácnejších vianočných darčekov, lebo na nový Územný 

plán Mesto Trenčín a jeho obyvatelia čakali päť rokov.  

Doterajší územný plán bol z roku 1998. Postupne sa začali 

množiť investície od bytových a rodinných domov až po 

developerské projekty a obchodné centrá. V roku 2007 sa 

vtedajšie vedenie mesta rozhodlo vypracovať nový územný 

plán. Na začiatku roka 2011 primátor Mgr. Richard Ryb-

níček celý proces na pol roka zastavil a vytvoril dvanásť 

člennú odbornú skupinu. Jej úlohou bolo dôkladne preveriť 

návrh nového územného plánu. Celý proces bol omnoho 

bližšie k občanom, preto aj trval dlhšie. Nový územný plán 

získal kladné stanoviská od všetkých dotknutých orgánov 

štátnej správy. Schválili ho aj mestskí poslanci. 

„Dali sme však pozmeňovací návrh, aby sa do 30. júna 

2014 v centrálnej časti mesta nestavalo. Navrhli sme, aby sa 

vypísala medzinárodná architektonická súťaž,“ uviedol Ing. 

Emil Košút z poslaneckého klubu Smer – sociálna demo-

kracia. 

„Hlasovanie poslancov vnímam ako prejav odvahy, 

statočnosti a posunu Mesta Trenčín dopredu. Nový územný 

plán považujem po dvoch rokoch funkčného obdobia za ďalšiu 

významnú métu pre toto mesto. Isté nástrahy budeme 

revidovať v ďalších diskusiách. Ide o živý organizmus, preto 

doň môžeme vstupovať zmenami a doplnkami,“ povedal 

primátor Mgr. Richard Rybníček.  

Nový územný plán mesta Trenčín obsahuje niekoľko 

dôležitých faktov. Predovšetkým sú to limity, ktoré jasne 

určujú minimálny podiel zachovania zelene a maximálnu 
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mieru zastavanosti územia. Pre občanov, ktorí na základe 

návrhu územného plánu doteraz čakali, otvára konečne 

možnosť budovania rodinných domov. Povoľuje výstavbu 

bytov v zaniknutých priemyselných zónach, ako napríklad 

v areáli bývalej Ozety. A okrem ďalších pozitívnych skutoč-

ností rešpektuje a chráni lesopark Brezina v jeho dnešnej 

podobe a rozsahu.  

Info 04.01.2013 

pomocná evidencia 6/1/2012 

 

Nový Územný plán Mesta Trenčín schválený v mestskom 

zastupiteľstve dňa 12. decembra 2012 bude verejne prístupný 

všetkým občanom. Mesto momentálne na tom pracuje, aby bol 

prístupný už v mesiaci februári 2013. „Územný plán bude 

trvalo vystavený vo vestibule budovy na Farskej ulici  č. 10 a 

v tlačenej podobe 

bude uložený na 

Útvare stavebnom, 

životného prostre-

dia, dopravy a in-

vestícií, Útvare 

hlavného architekta 

a nadriadenom 

územnopláno-

vacom orgáne,“ 

uvádza sa na 

webovej stránke Mesta Trenčín. 

Plán bude prístupný aj na webovej stránke Mesta Trenčín. 

Dočasne je na nej umiestnená jeho textová i grafická časť v 

sekcii „Občan – Útvar hlavného architekta – Kompletný 

ÚPN“.  

Podľa zmluvných vzťahov musí byť trvalé vystavenie 

územného plánu zabezpečené do troch mesiacov od schválenia 
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v orgánoch mesta. Dovtedy budú informácie týkajúce sa no-

vého územného plánu poskytovať pracovníci Útvaru hlavného 

architekta. 

www.sme.sk 20.01.2013  

pomocná evidencia 36/1/2013 

 

Prípravné práce na modernizácii železničnej trate etapou od 

Zlatoviec do Trenčianskej Teplej o celkovej dĺžke 12 kilo-

metrov sa začali prvou stavbou dňa 29. januára 2013 „nadjazd 

železničnej trate v Trenčíne Opatovej“. Ňou sa začala upra-

vovať lokalita pre 

zariadenia stavenísk, 

odstraňovali sa stro-

my. Dodávateľom 

stavby sa stalo Zdru-

ženie pod Brezinou, 

vedené spoločnos-

ťou TSS Grade, a.s. 

V prípade priazni-

vých klimatických 

podmienok sa začali prvé výkopové práce a s nimi spojené 

čiastočné uzávierky a obchádzky už vo februári 2013.  

Po jeho spustení 

nadjazdu do pre-

vádzky, ktoré je 

plánované v letných 

mesiacoch, bude 

v Opatovej uzatvo-

rené súčasné želez-

ničné priecestie. Z 

neho sa stane pod-

chod pre peších 

a cyklistov. Reorganizácia dopravy v Opatovej si vyžiadala 
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zmenu trasovania liniek č. 4 a 21 mestskej hromadnej 

dopravy.  

Počas výstavby podchodu v Opatovej bude cez trať pre 

chodcov riešený dočasný priechod. Taktiež bude realizovaná 

prekládka miestnej komunikácie Opatovskej ulice v časti 

medzi sídliskom Sihoť 4. a Opatovou. Bude uzavreté prieces-

tie pri Vochterni (predĺženie Ul. Jána Derku), kde bude tiež 

vybudovaný podchod pre peších a cyklistov. Opatovská cesta 

počas prác nebude uzatvorená, doprava bude riešená v jednom 

jazdnom pruhu pomocou svetelnej signalizácie.  

V súvislosti s týmito prácami budú zahájené prípravné 

práce pre výstavbu nového železničného mosta, ktorá potrvá 

takmer celé tri roky. Práce začnú asanáciou objektov, najmä 

rodinných domov v Orechovom, kde budú následne budované 

hlavne staveniskové komunikácie.  

Súčasne sa začne stavať aj podjazd Pred poľom, ktorý 

nahradí prejazd železničnej trate pri Milexe. Z neho sa stane 

podchod pre peších a cyklistov. Nový podjazd Ulica Pred 

poľom – Ulica Jasná sa bude začínať okružnou križovatkou na 

ceste č. 1/61 (hlavná cesta na Žilinu) pri ulici Pred poľom a 

bude ústiť na ulicu Jasná, kde bude zakončený okružnou kri-

žovatkou pri Radegaste. Počas výstavby podjazdu bude dočas-

ne obmedzená premávka aj na hlavnej ceste na Žilinu. 

Práce na železničnej trati budú ďalej pokračovať až po 

železničnú stanicu a následne aj cez ulicu Mládežnícku až po 

nový železničný most. V tejto oblasti dôjde k uzavretiu verej-

ného parkoviska pri Kolibe a tiež k prekládke ulice Mládež-

nícka pri mestskom futbalovom štadióne. Doprava na Ostrov 

teda bude obmedzená. Na železničnej stanici sa začne budovať 

podchod na Sihoť, ktorý vyústi na Hodžovej ulici, v blízkosti 

križovatky ulíc Hodžova a Jiráskova.
 
 

Počas roku 2013 je takisto potrebné počítať s výkopovými 

prácami pre prekládky inžinierskych sietí, ktoré budú zasa-
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hovať do komunikácií a chodníkov, vedúcich popri trati od 

Opatovej cez Sihoť až po Váh.  

Modernizácia 12 kilometrového úseku železničnej trate 

Zlatovce – Trenčianska Teplá bude trvať do konca roka 2015.  

vlastné poznámky 

 

O projekt „Trenčín si Ty“ sa nezaujíma iba minimum ob-

čanov. Väčšina sa chce zapájať do plánovania mesta. Vy-

plýva to z verejného prieskumu „Čo namiesto jamy“, ktorého 

výsledky boli predstavené verejnosti dňa 14. februára 2013. 

Do verejného prieskumu sa celkovo zapojilo 1.174 ľudí, z 

ktorých 180 malo trvalý pobyt mimo Trenčína, preto ich odpo-

vede neboli do spracovania zahrnuté. Trenčanov sa zapojilo 

994, z toho dotazník na internete vyplnilo 955 ľudí, ostatní 

odpovedali prostredníctvom mestských novín INFO. Zber dát 

trval od 22. januára do 13. februára 2013. 

Názov prieskumu napovedal, že hlavná časť otázok sa tý-

kala využitia priestoru po jame pri Posádkovom klube, býva-

lom Dome armády. Výsle-

dok prieskumu potvrdil, že 

takmer tri štvrtiny Trenča-

nov príbeh pozná a jedna 

štvrtina má čiastkové infor-

mácie. S pôvodným zámer-

om vystavať na tomto 

mieste podzemné parkovis-

ko s dvojpodlažnou budo-

vou v dotazníku nesúhlasilo 

78,7 %,  t.j. štyrikrát viac Trenčanov, ako tých, ktorí súhlasili 

19,3 %. 

Otázku o tom, že mesto chce využiť priestor po jame podľa 

požiadaviek občanov, počulo takmer 90 % Trenčanov a 30 %  

z nich nepozná podrobnosti. A či dôverujú, že sa tak stane? 

Miroslav Švec 
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Viac ako polovica sa potrebuje presvedčiť, že vedenie mesta 

využije priestor podľa požiadaviek občanov. Vedeniu mesta 

verí 33,7 %, neverí 10,9 %. 

Viac ako polovica Trenčanov, 57,9% sa chce vyjadriť 

k tomu, čo by malo byť na mieste jamy. Pomerne veľká 

skupina, 37% občanov to nevylučuje. Nechce sa vyjadriť iba 

4,9 %. Väčšina na vyjadrenie svojej požiadavky preferuje 

internetovú komunikáciu, časť verejné zhromaždenia, časť 

chce hovoriť s predstaviteľmi mesta. 

Dve tretiny občanov odpovedali, že nechcú, aby sa priestor 

po jame zastaval, jedna štvrtina si vie predstaviť čiastočné 

zastavanie priestoru, zastavanie preferuje 6 % ľudí zapojených 

do prieskumu. Tri štvrtiny Trenčanov chce, aby priestor ďalej 

rozvíjalo mesto a jedna pätina by do riešenia priestoru zapojila 

súkromníkov. 

Druhá časť otázok v dotazníku zisťovala postoj ľudí k pro-

jektu „Trenčín si Ty“. Informovanosť o tomto projekte ob-

čianskeho zapojenia je menšia ako informovanosť o jame. 

Najviac odpovedajúcich 

občanov 40 % má čiast-

kové informácie, 38 % 

občanov informácie má 

a 22 % ich nemá. O pro-

jekt sa nezaujíma 2,8% 

občanov. V prevahe je 

plný alebo čiastočný 

záujem (veľmi to zaují-

ma 48,3%, menej 48 %). „Angažovanosť ľudí v Trenčíne je 

v porovnaní s inými mestami veľmi silná,“ hovorí zostavo-

vateľ dotazníka Miroslav Švec.  

Vzťah k svojmu mestu oznámkovali Trenčania v dotazníku 

priemernou známkou 1,5. Kvalita života v Trenčíne je z po-



578 

 

hľadu ľudí priemerná, pričom rozdiely vo vnímaní kvality 

života v mestských častiach nie sú. Celková známka je 3,0. 

Podľa hlavného architekta Mesta Trenčín Ing. arch. 

Martina Beďatša do konca mája 2013 by malo byť jasné, aké 

funkcie má plniť priestor po jame. „Cieľom Mesta Trenčín je 

v mesiaci jún 2013 vypísať súťaž a dovtedy nájsť jej zadanie. 

Ešte k tomu absolvujeme dve až tri stretnutia a možno 

použijeme ďalší ve-

rejný prieskum,“ po-

vedal Ing. arch. Mar-

tin Beďatš. Víťaza 

súťaže by malo Mes-

to Trenčín poznať na 

jeseň 2013, aby sa 

jeho projekt mohol 

premietnuť do roz-

počtu v budúcom ro-

ku 2014. 

Už na jar v tomto roku 2013 by mala byť okolo chodníkov 

vysadená tráva. Ako povedala koordinátorka projektu 

„Trenčín si Ty“ Mgr. Renáta Kaščáková, priestor by mohol 

byť už toto leto využitý na oddych, stretávanie sa ľudí a plniť 

aj edukačnú funkciu. „Chceli by sme v tomto priestore umiest-

niť informačný pavilón, ktorý bude poskytovať základné in-

formácie o tom, čo sa v meste deje a bude informovať o no-

vinkách v projekte „Trenčín si Ty“, budú sa tam môcť robiť 

ďalšie diskusie, možno malé koncerty, aby toto miesto nebolo 

mŕtve, kým sa celý zámer jeho premeny zrealizuje.“ 

www.trencin.sk 19.02.2013 

pomocná evidencia 76/1/2013 

 

Dlho pripravovaná modernizácia železničnej trate začala 

nadobúdať svoju reálnu podobu koncom februára 2013. Prvé 

http://www.trencin.sk/
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s ňou súvisiace obmedzenia pocítili v mesiaci marec 2013 

obyvatelia ulíc Pred poľom, Jasnej a Tichej.  

Okolie bytových domov na Ulici Pred poľom sa v roku 

2013 výrazne zmení. Popri nových cestách, chodníkoch a par-

koviskách pribudne nový podjazd na Sihoť a okružné kri-

žovatky na ceste 1/61 a Opatovskej ulici pri Radegaste. Už v 

najbližšej dobe sa začnú rozkopávky chodníkov, ciest a zelene 

kvôli prekládkam inžinierskych sietí. Po nich príde na rad 

stavba podjazdu, ktorý spojí ulice Jasnú a Pred poľom.  

Prekládky inžinierskych sietí na ulici Pred poľom sú 

naplánované od 25. februára do 7. apríla 2013. Tento čas sa 

môže zmeniť v závislosti od klimatických a ďalších pod-

mienok. V snahe minimalizovať dopravné obmedzenia boli 

práce rozdelené do štyroch etáp: 

V prvej etape od 25. februára do - 10. marca 2013 sa začala 

prekládka kanalizácie v križovatke Ulíc Pred poľom s Ku-

branskou ulicou a skončí pri bytovom dome č. 10. Chodník 

bude v tomto úseku uzatvorený, na druhej strane vozovky 

bude vytvorený dočasný chodník. 

V druhej etape od 11. do 24. marca 2013 bolo uzatvorené 

parkovisko pozdĺž Ulice Pred poľom (od domu č. 10 po dom 

č. 12). Týchto 14 dní bolo možné parkovanie iba na exis-

tujúcich plochách v okolí obytných domov. 

V tretej etape od 25. do 31. marca 2013 pôjde o práce vy-

konávané v blízkosti križovatky Ulice Pred poľom so štátnou 

cestou I/61. Príjazd k bytovým domom č. 16, 17 a 18 bol 

možný iba v smere od centra mesta, pretože v smere od Ulice 

Pred poľom bol dočasne uzatvorený. 

V štvrtej etape od 1. do 7. apríla 2013 bol približne na 

úrovni detského ihriska priečne rozkopaný jeden jazdný pruh. 

Komunikáciou sa dalo prejsť v oboch smeroch cez zostávajúci 

voľný jazdný pruh. V tom istom čase práce prebiehali aj za 

železnicou na uliciach Jasná a Tichá. Približne od 25. marca 
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nebolo možné prechádzať medzi týmito dvoma ulicami. Úsek 

bol uzatvorený.  

Jasná ulica sa o pár mesiacov podjazdom napojila na ulicu 

Pred poľom. Tichá ulica bude pokračovať okolo tenisových 

kurtov ponad ko-

munikáciu podjaz-

du až do záhrad-

kárskej osady. 

Okrem spomína-

ných prác sa v mar-

ci 2013 vykonávali 

aj rozkopávky na 

platenom parkovis-

ku na Mládežníckej 

ulici bez výrazného 

obmedzenia jeho 

prevádzky.  

www.trencin.sk 

25.02.2013 

pomocná evidencia 

79/1/2013 

 

V programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2013 na 

bežnú údržbu, stavebnú údržbu a zimnú údržbu malo mesto 

schválenú čiastku 650 tisíc eúr. Doterajšie náklady iba na zim-

nú údržbu predstavujú čerpanie už na 60 %. Táto zima spô-

sobila nárast nákladov oproti predchádzajúcemu roku 

o 157.320 eúr. Zvýšené finančné náklady sa dajú očakávať aj 

na čistenie povrchov komunikácií od zimného posypového 

materiálu, pričom predpokladaná sume je 23 až 25 tisíc eúr. 

Do konca roku 2013 takto mestu zostáva 157.318 eúr na desať 

mesiacov, čo predstavuje na jeden mesiac bežnej údržby 

(čistenie a zametanie, opravu výtlkov a jám po zime) 15.730 

http://www.trencin.sk/
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eúr. Pritom na bežnú údržbu potrebovalo mesto mesačne 

minimálne 12 až 13 tisíc eúr a na stavebnú údržbu 20 až 25 

tisíc eúr. 

Info Trenčín č. 3, zo dňa 11.03.2013 

pomocná evidencia 104/1/2013 

 

Nariadenie o psoch, ktoré donedávna platilo v Trenčíne, 

napadol prokurátor, pretože vymedzovalo miesta, kde sa psy 

môžu voľne pohybovať, čo nie v súlade ustanovením zo zá-

kona. Preto mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupi-

teľstva 21. februára 2013 schválili zmeny vo všeobecnom 

záväznom nariadení o pod-

mienkach držania psov 

v Trenčíne. Najvýraznej-

šou zmenou je úprava 

miest, kde sa môžu psy 

voľne pohybovať.  Zákon 

dáva možnosť obciam vy-

medziť miesta, kde je za-

kázaný voľný pohyb psov 

alebo vstup so psom a tieto 

miesta viditeľne označiť. 

V nariadení Mesta Trenčín boli však vymedzené miesta, 

kde mesto povolilo voľný pohyb psov, čím na všetkých ostat-

ných miestach pohyb psov bez vôdzky zakázalo. Nedodržali 

však ustanovenia zákona, lebo zákon totiž v podstate voľný 

pohyb psov povoľuje všade a mesto má určiť len miesta, kde 

bude pohyb zakázaný. Zároveň musia byť tieto miesta oz-

načené. Všeobecne záväzné nariadenie nemalo uvedené, že 

priestupky  prejednáva nielen mesto, resp. mestská polícia, ale 

aj orgány policajného zboru a v takom prípade sú výnosy 

z pokút príjmom štátneho rozpočtu, alebo zmenila sa definícia 

špeciálneho, resp. zvláštneho psa.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11461488&ids=6
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www.sme.sk 04.03.2013  

pomocná evidencia 106/1/2013 

 

Koncom minulého roka  2012 a začiatkom tohto roka 2013 

pokračovali práce na kanalizačnom zberači, úprave prívodnej 

stoky a na spodnej stavbe mosta, kde bola zabetónovaná opora 

a dva piliere. „V súčasnosti zhotoviteľ robí na základoch ďal-

ších pilierov, 

kde dával pod-

kladný betón. 

Intenzívne sa 

pokračovalo  

v projekčných 

prácach, ktoré 

by mali byť 

ukončené do 

konca marca 

2013,“ informo-

vala Alena Vaškaninová - Buchláková z Ministerstva do-

pravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.  

Od 18.marca 2013 by malo dôjsť k zmene dopravy, kon-

krétne k uzávierke časti Zlatovskej ulice. Zhotoviteľ potom 

ihneď začne s asanačnými prácami na hlavnej trase. Naďalej 

sa bude pokračovať na preložkách inžinierskych sietí a kana-

lizácie. V marci 2013 začne aj s prácami na oporných múroch. 

Už dnes je však isté, že pôvodný termín dostavby mosta 

mesiac október 2014 sa posúva na 31. marec 2015.  

www.sme.sk 05.03.2013 

pomocná evidencia 118/1/2013 

 

Všade na Slovensku zostali po tejto zime cesty a chodníky 

vo veľmi zlom stave. Výtlky sú na každom kroku. Oprava 
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komunikácií v Trenčíne vo väčšom rozsahu začne po                     

19. marci 2013.  

Pre opravu komunikácií sú potrebné vhodné klimatické 

podmienky, ale predovšetkým spustenie výroby teplých oba-

ľovacích zmesí v Dubnici nad Váhom, vyjadril sa k proble-

matike vedúci útvaru interných služieb Ing. Benjamín Li-

sáček. Preto Trenčín a ostatné okolité obce a mestá 

netrpezlivo ča-

kajú na 19. ma-

rec 2013, kedy 

by sa podľa 

prísľubu dub-

nickej spoloč-

nosti mala vý-

roba spustiť. 

Opravy reali-

zoval zmluvný 

partner Mesta Trenčín spoločnosť Marius Pedersen. „Plán je 

jednoduchý. Výtlky neustále monitorujeme a  zaraďujeme ich 

do poradovníka opráv,“ povedal Ing. Benjamín Lisáček. 

Rozhodujúca je závažnosť výtlkov a tiež stupeň dôležitosti čí 

intenzita prejazdnosti komunikácií, na ktorých výtlky vznikli. 

V posledných  marcových dňoch sa opravovali niektoré naj-

väčšie výtlky, kým nebola spustená výroba teplých asfalto-

vých zmesí. A to iba v obmedzenej miere, pretože je finančne 

náročný a zároveň má nízku trvácnosť. 

Niektoré ulice boli v Trenčíne poškodené natoľko, že by si 

zaslúžili súvislú opravu. Príkladom je Opatovská cesta. „Už 

niekoľko rokov je táto investičná akcia z rozhodnutia mest-

ského zastupiteľstva odkladaná pre  nedostatok financií. Po-

trebovali by sme 150 tisíc eúr,“ povedal Ing. Benjamín Lisá-

ček. Vzhľadom k tomu, že sa začalo s prácami na moder-

nizácii železničnej trate, by bolo zbytočné v tomto roku kom-
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pletne opraviť Opatovskú cestu, pretože na nej by mala vyús-

tiť cesta z Ulice Pred poľom kruhovým objazdom. Preto práce 

na Opatovskej ulici budú dokončené v náväznosti na tieto 

práce. Zatiaľ sa poškodenia Opatovskej cesty budú aj v roku 

2013 riešiť formou lokálnych opráv. 

V centre mesta sa začalo už aj s čistením komunikácií od 

zimného posypového materiálu. Začalo sa centrom mesta a 

pešími zónami. Na túto činnosť boli využití odsúdení k trestu 

povinnej práce,“ informoval Ing. Stanislav Mičko z útvaru 

interných služieb. Na zimnú údržbu, ale aj bežnú a stavebnú 

údržbu malo mesto Trenčín k dispozícii spolu 650 tisíc eúr. 

Doteraz len na zimnú údržbu minulo takmer 390 tisíc eúr. 

Mestu zostáva na údržbu ciest a chodníkov  približne 260 tisíc, 

ale z toho pôjde na čistenie komunikácií po zime asi 25.000 

eur. Na opravy a inú údržbu ciest a chodníkov nám toho teda 

veľa nezostane. Je to vážna situácia, budeme musieť nájsť 

riešenie,“ hovorí Ing. Benjamín Lisáček.  

 www.trencin.sk 06.03.2013 

pomocná evidencia 118/1/2013 

 

Od množstva kamienkov, ktoré zostali na chodníkoch po 

zime, pomáhali vyčistiť centrum mesta Trenčín nezamestnaní. 

So zametaním zimného  posypového materiálu začali v 

prvý marcový víkend, t.j. 9. a 10. marca 2013 pred Priorom, 

pokračovali na Jaselskej a Hviezdoslavovej ulici. V pondelok 

11. marca 2013 už  pokračovať chodníkmi na Hasičskej a na 

Ulici gen. M. R. Štefánika. Na tieto práce boli využívaní 

aktivační pracovníci a odsúdení, keď zametali chodníky pri 

hoteli Elizabeth. V prípade priaznivého počasia budú využití 

na tieto práce odsúdení k trestu povinnej práce.  

Obidve skupiny ľudí bude mesto Trenčín využívať aj počas 

organizovaného jarného upratovania, ktoré sa začne v mesiaci 

http://www.trencin.sk/
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apríl na sídlisku Juh a postupne prejde všetkými mestskými 

časťami. 

www.trencin.sk 11.03.2013 

pomocná evidencia 118/1/2013 

 

Modernizácia železničnej trate v Trenčíne sa už v týchto 

dňoch citeľne dotýka najmä obyvateľov mestskej časti Trenčín 

- Sever (kataster bývalých obcí Opatová nad Váhom a Kubry). 

Na stretnutie so zástupcami investora a realizátora stavby dňa 

20. marca 2013 do Kultúrneho domu v Opatovej prišlo viac 

ako 80 občanov. Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček tak 

naplnil svoj sľub z nedávneho rokovania výboru mestskej časti 

Sever, na ktorom sa osobne zúčastnil. Hlavný architekt Mesta 

Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš v úvode prítomným naj-

skôr predstavil 

to, ako bude 

vyzerať po 

ukončení mo-

dernizácie trať 

od železničnej 

stanice  Trenčí-

ne po Opatovú.  

V následnej 

diskusii potom 

občania kládli 

otázky nielen zástupcom Mesta Trenčín, ale aj pozvaným zás-

tupcom - investorovi stavby Železnice Slovenskej republiky, 

zástupcom realizátora stavby Združenia Pod Brezinou a pro-

jektantom z projekčnej kancelárie Reming Consulting, a.s.  

V takmer dve a polhodinovej diskusii sa obsah otázok zo 

strany občanov zaujímali o časový harmonogram prác, pre-

mostenia, zmeny dopravnej situácie, úpravu miestnych komu-

nikácií, ktorých sa stavba dotkne. Množstvo otázok sa týkalo 

http://www.trencin.sk/
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zmien v trasovaní liniek mestskej hromadnej dopravy. O tejto 

téme sa podrobnejšie bude hovoriť na niektorom z najbližších 

rokovaní výboru mestskej časti Sever. 

www.trencin.sk 21.03.2013  

pomocná evidencia 122/1/2013 

 

Modernizácia železničnej trate sa v úseku od Zlatoviec 

po Trenčiansku Teplú komplikuje. Túto informáciu priniesli 

dňa 8. apríla 2013 skoro všetky slovenské média. Projekt 

nemusí získať peniaze Európskej únie, lebo Úrad pre verejné 

obstarávanie nariadil Železniciam Slovenskej republiky znovu 

vyhodnotiť ponuky v už uzavretom tendri.  

V súčasnosti ide o najväčšiu zákazku na Slovensku. Súťaž 

začala koncom roka 2009. Skanska pôvodne dala najnižšiu 

cenovú ponuku vo výške takmer 201 miliónov eúr bez dane z 

pridanej hodnoty, 

skupina okolo TSS 

Grade približne 

245 miliónov eúr. 

Skanska napriek 

lacnejšej ponuke 

neuspela. Dôvo-

dom druhého vylú-

čenia tejto firmy 

bol nesúlad v dĺžke 

praxe jej stavbyve-

dúcich a certifikátu ich odbornej spôsobilosti. Veľmi podobne 

na tom však boli aj ostatní účastníci v súťaži. A keďže Úrad 

pre verejné obstarávanie zamietol námietku Skanska proti jej 

druhému vyradeniu z tendra, pristúpila k žalobe na preskú-

manie zákonnosti rozhodnutia úradu. Dňa 10. apríla 2013 

Úrad pre verejné obstarávanie celú súťaž na modernizáciu 

železničnej trate vrátil v podstate na začiatok, pričom  o ná-

pred Opatovou vyrástli stojky nového nadjazdu 

http://www.trencin.sk/
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mietke opätovne vylúčenej spoločnosti Skanska rozhodol až 

po polroku od jej podania v októbri 2012.  

Skanska vtedy požiadala Úrad pre verejné obstarávanie o 

vydanie predbežného opatrenia, aby železnice nemohli 

uzavrieť zmluvu so združením, ktoré zastrešuje firma TSS 

Grade. Úrad vtedy opatrenie nevydal,  Železnice Slovenskej 

republiky uzavreli zmluvu s vybraným zhotoviteľom a dnes je 

už mestská časť Opatová rozkopaná. Trenčania sú vystavení 

ďalším dopravným obmedzeniam. 

Mesto Trenčín nie je priamym účastníkom konania a celý 

proces nemalo a nemohlo ako ovplyvniť. No podľa primátora 

Trenčína Mgr. 

Richarda Ryb-

níčka, Úrad 

pre verejné 

obstarávanie 

mohol vznik-

nutej situácii 

predísť, ak by 

nepovolil uza-

tvárať zmluvy, 

kým sa nedo-

riešia námietky.  

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček v tomto 

smere oznámil, že „požiadal všetky zainteresované strany – 

Železnice Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy Sloven-

skej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie o vysvetlenie. 

Ak nedostanem uspokojivú odpoveď pre našich občanov, 

budem sa chcieť stretnúť s predsedom vlády. Trenčania sa tak 

stali rukojemníkmi a štatistami tohto nezvládnutého procesu. 

Je to strata pre štát a je to stavenisko v jednej mestskej časti 

Trenčína, ktorého osud je v nedohľadne. Jedným z ďalších 

katastrofálnych dôsledkov rozhodnutia Úrad pre verejné 

na Zámostí pokračovala asanácia rodinných domov pre novú železničnú trať 
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obstarávanie je aj to, že v blízkosti centra mesta vzniklo 

územie nikoho, prázdne domy, ktoré dnes vlastnia  železnice. 

Ľudia sa vysťahovali síce do nových, ale iných domov do inej 

mestskej časti a teraz zistia, že miesto, kde prežili celý svoj 

život, opustili zbytočne? Podpis zmluvy na realizáciu tejto 

stavby som vnímal ako fakt. Už vtedy som vyjadril vieru, že 

štát má situáciu plne pod kontrolou a že sa stavba zrealizuje 

plynule od začiatku až do konca bez žiadnych komplikácii. 

Inak by to pre Trenčín a jeho obyvateľov bola jedna veľká 

katastrofa,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý 

sa v týchto dňoch osobne stretol a stretne s predstaviteľmi 

všetkých zainteresovaných inštitúcií. 

www.trencin.sk 10.04.2013 

pomocná evidencia 166/1/2013 

 

Mesto začalo skúmať názory Trenčanov na súčasnú a bu-

dúcu tvár centrálnej mestskej zóny formou intenzívnych, 

približne dvojhodinových rozhovorov s občanmi.  

Tri skupiny občanov z radov seniorov sa už stretli s pred-

staviteľmi mesta pred Veľkou nocou a ďalšie tri diskusie boli 

naplánované v me-

siaci apríl a máj 

2013,  kedy sa pos-

tupne zíde jedna sku-

pina z radov študen-

tov, jedna skupina 

mamičiek na mater-

skej dovolenke a jed-

na náhodne zostave-

ná skupina Trenčanov.   

Miestom stretnutí sa stala Kaviareň a galéria Vážka na 

Mierovom námestí, kde osem až desaťčlenná skupina disku-

tovala pod vedením skúseného lektora - Mgr. Renáty Kaš-

http://www.trencin.sk/
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čákovej, pričom spoločne riešia  témy dotýkajúce sa využitia 

nábrežia a jeho prepojenia s centrom mesta.  Pri výbere účast-

níkov nezáleží na veku. Jediným kritériom pre účasť je ochota 

zapojiť sa do spoločného hľadania riešení pre Trenčín, schop-

nosť formulovať svoje myšlienky a súhlas s ich zazname-

naním a šírením v rámci výstupných tlačených a iných mate-

riálov projektu. Mesto víta každý ďalší záujem občanov 

o účasť na prieskume.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 167/1/2013 

 

Križovatka Štefánikovej ulice s Kukučínovou ulicou bude 

už čoskoro bezpečnejšia. Dňa 16. apríla 2013 sa na nej začali 

práce na budovaní svetelnej signalizácie. Mesto Trenčín pris-

túpilo k ďalšej plánovanej investičnej akcii na tento rok. 

Miesto, ktoré je známe množstvom vážnych dopravných ne-

hôd, sa stane bezpečnejším pre všetkých účastníkov cestnej 

premávky. V križovatke ulíc Štefánikova – Kukučínova ne-

pribudnú len takzvané tlačidlové semafóry pre chodcov, ale 

križovatka bude ce-

loriadená svetelnou 

signalizáciou. No-

votou pre  vodičov, 

že v oboch smeroch 

Štefánikovej ulice 

bude zákaz odboče-

nia vľavo.  

Práce sa budú 

realizovať postup-

ne, v etapách a za 

plnej premávky, bez výrazných obmedzení. Vodiči musia reš-

pektovať dopravné značenie, ktoré bude upozorňovať na práce 

na ceste a na zníženú rýchlosť 30 km/h. V niektorých etapách 
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stavebných prác bude pre chodcov v blízkosti dnešného prie-

chodu k dispozícii dočasný priechod. Chodníky v križovatke 

budú bezbariérové s povrchovou úpravou pre nevidiacich, 

ktorú bude mať aj priechod pre chodcov 

Realizácia križovatky s funkčnou svetelnou signalizáciou 

by sa mala ukončiť do konca mája 2013. Dovtedy všetci účast-

níci cestnej premávky musia mať trpezlivosť a pochopenie. 

www.trencin.sk 16.04.2013. 

pomocná evidencia 178/1/2013
 

 

Práce na modernizácii železničnej trate v úseku Zlatovce -

Trenčianska Teplá pokračovali tak, aby termín jej dokončenia, 

teda koniec roka 2015, bol dodržaný.  

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil Železniciam Slo-

venskej republiky opätovne vyhodnotiť ponuky v už uzavre-

tom tendri, čo vyvolalo medzi predstaviteľmi Mesta Trenčín 

búrku nevôle. Informovalo o tom Mesto Trenčín na svojej 

webovej stránke. 

Možnosť, že Mesto Trenčín nemusí získať peniaze z euro-

fondov, spôsobila obavy, že Trenčín zostane rozkopaný. „To 

by bola pre obyvateľov mesta veľká katastrofa,“ skonštatoval 

primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. 

Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol o námietke opä-

tovne vylúčenej spoločnosti Skanska až po pol roku od jej 

podania. Železnice Slovenskej republiky však koncom roka 

2012 uzavreli zmluvu so Združením pod Brezinou, ktorého 

lídrom je spoločnosť TSS Grade. „Rozkopaná časť Trenčína, 

komplikácie s dokončením stavby je to posledné, čo potre-

bujeme. Preto vnímam rozhodnutie Železníc Slovenskej repu-

bliky podať žalobu na Úrad pre verejné obstarávanie za po-

zitívne rozhodnutie,“ pripomenul primátor Mgr. Richard Ryb-

níček s tým, že modernizácia železnice v Trenčíne pokračuje. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11651186&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11651186&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11651186&ids=6
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Súbežne so železnicou stavajú v Trenčíne nový cestný most 

cez Váh, pripravuje sa výstavba dopravného terminálu autobu-

sovej a železničnej stanice a menšie investičné akcie rozbieha 

aj samotné mesto. Úlohou mesta je koordinovať plynulosť a 

nadväznosť všetkých stavieb. Akákoľvek zmena sa dotýka 

všetkých Trenčanov. Mesto Trenčín bude tri roky rozkopané, 

no potom sa situácie zmení. Nedovolíme preto, aby niektorá z 

rozostavaných stavieb bola ohrozená. Kompetentní predsta-

vitelia ministerstva, Železníc Slovenskej republiky i zhoto-

viteľa ma ubezpečili, že stavba železnice a mosta bude pokra-

čovať podľa harmonogramu,“ uzavrel Rybníček. 

www.sme.sk 20.04.2013  

 

Na nábreží by mala vzniknúť zelená zóna na oddych a 

rekreáciu pre širokú verejnosť. Projekt vybudovania 

prírodného parku pri Váhu pripravuje autorka Ing. arch. 

Ingrid Souhradová v spolupráci s občianskym združením 

„Pre Prírodu“ už tretí rok. Cieľom projektu je podľa 

Souhradovej vytvoriť mies-

to na prechádzky, športové 

aktivity či oddych. 

„Takisto pikniky v prí-

rode, posedenia na lavič-

kách alebo mólach pri Vá-

hu, rybolov, výletné jazdy 

na koňoch, športový areál, 

prírodné ohniská, vyhliad-

kové lety balónom i aktivity 

pre chorých a postihnutých občanov formou hipoterapie,“ po-

vedala autorka. 

Priestor má zabrať trávnatú plochu medzi hrádzou a Váhom 

v smere od Zamaroviec po starý železničný most. Projekt nad-
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väzuje na verejnú diskusiu v Trenčíne o budúcnosti tren-

čianskeho nábrežia s využitím širokej verejnosti. 

Na financovaní projektu sa majú podieľať nadácie, samo-

správa, rímskokatolícka cirkev, sponzori. Na jeseň by podľa 

Souhradovej mal začať Zelený bazár, od ktorého si organi-

zátori sľubujú získať financie. Finančnú pomoc na tento účel 

dokáže mesto poskytnúť iba z mestských grantov, dotácií a 

fondov. Podľa mestského poslanca Bc. Tomáša Vaňa sa dá z 

rozpočtu na podporu použiť malá čiastka. „Granty, ktoré mes-

to Trenčín každoročne vypisuje na jednotlivé rezorty, kultúru 

alebo šport, nie sú veľké peniaze z rozpočtu.“  

Miestni obyvatelia sa vyjadrujú skepticky, keď hovoria o 

meste ako o veľmi zlom spolupartnerovi. Mladé mamičky si 

naopak takéto aktivity pochvaľujú a prichádzajú aj s vlastnými 

návrhmi. Popri Váhu sa ideme sem tam prejsť. Ešte by sa nám 

tu hodil asfaltový chodník na korčuľovanie, lebo chodievame 

na ostrov.  

www.sme.sk 26.04.2013 

pomocná evidencia 201/1/2013 

 

Viac ako desiatka odborníkov diskutovala 18. apríla 2013 

v Trenčíne na tému „Ekologické aspekty využitia nábrežia a 

vzťah rieky a mestského prostredia“. Cieľom bolo získať 

rôznorodé pohľady, pomenovať možnosti i potenciálne riziká 

pri využívaní nábrežia a toku rieky v meste Trenčín, vymeniť 

si skúsenosti pri presadzovaní návrhov riešení na iných rie-

kach.  

Podľa hlavného architekta mesta Ing. arch. Martina Be-

ďatša na stretnutí odznelo veľa podnetných názorov, ktoré 

odhalili skryté možnosti rieky, ale aj riziká niektorých navrho-

vaných riešení. „Konkrétnym príkladom je študentský návrh 

vytvorenia zárezov do nábrežia, akýchsi umelých zátok a prís-

tavov pre loďky, ktorými chceli zatraktívniť nábrežie. Rie-
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šenie by to bolo síce pekné, no podľa prítomných odborníkov 

v navrhovaných úsekoch nevhodné. Po krátkom čase by hro-

zilo riziko stojatej vody, zanášania umelo vytvorených zátok 

a následné premnoženie žiab a komárov.“  

Ako povedala koordinátorka projektu „Trenčín si Ty“ 

Mgr. Renáta Kaščáková, diskusia upozornila na mnohora-

kosť prístupov k téme 

ekologického plánovania 

rozvoja nábrežia, pričom 

pod ekológiou nemožno 

chápať iba množstvo vy-

sadenej zelene. Odbor-

níci hodnotili aj potenciál 

obnovenia kúpania na 

Váhu, možnosti na vy-

hliadkové zóny pre pozo-

rovanie vodného vtáctva, zriadenie relaxačných mól, riešili 

otázky prípustných stavebných konštrukcií v záplavových 

územiach, otázky prípustnej miery zastavanosti z pohľadu za-

chovania siluety mesta a jeho zelenej zóny, otázky miery 

ochrany prírody a krajiny z pohľadu miestnej fauny a flóry, 

kvality drevín a možného prípustného výrubu, otázky prípad-

ného splavnenia Váhu, možností lodnej dopravy či intenzív-

nejšieho využitia rieky na vodné športy, možnosti vytvorenia 

zázemia pre služby a šport na nábreží a mnoho ďalších otázok, 

ktoré vyvoláva snaha mesta o revitalizáciu nábrežia.  

Myšlienky z diskusie budú zhrnuté do výstupnej správy, 

ktorá bude spolu s výsledkami prieskumov verejnej mienky 

a ostatnými podnetmi získanými v procese práce s verejnosťou 

zapracovaná do podkladov zadania pripravovanej urbanis-

tickej súťaže na riešenie nábrežia v roku 2014. 

Mgr. Branislav Machala z Karlovej univerzity v Prahe 

povedal, že „úspech mestského rozvoja v Trenčíne, bude 
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závisieť aj od jeho schopnosti zadefinovať rast ako taký. 

Ekologické aspekty by mali byť zohľadnené v každej oblasti 

mestského rozvoja.  Miera, v akej sa mesto Trenčín vyspo-

riada s globálnymi výzvami týkajúcimi sa životného prostre-

dia, sa môže výrazným spôsobom podieľať na zvýšení kvality 

života miestnych obyvateľov, no taktiež sa môže stať aj sú-

časťou inteligentnej marketingovej stratégie mesta. Ekolo-

gické aspekty je preto vhodné chápať v širších väzbách napr. 

v znižovaní produkcie emisií CO2, celkovej energetickej 

náročnosti budov, ale tiež aj v územnom plánovaní, ktorým 

buď podporujeme alebo zamedzujeme tvorbu monofunkčných 

lokalít a nákupných centier, ktoré si dnes vyžadujú závislosť 

na individuálnej doprave.“  

Najbližšie odborné podujatia k otázke revitalizácie tren-

čianskeho nábrežia sa budú týkať tém ekonomickej udrža-

teľnosti a dopravy. Uskutočnili sa 29. a 30. mája 2013.  

www.trencin.sk 30.04.2013 

pomocná evidencia 216/1/2013 

 

Nariadenie Úradu pre verejné obstarávanie, aby Železnice 

Slovenskej republiky znovu vyhodnotili ponuky na moderni-

záciu trate, spôsobilo na začiatku apríla 2013 obavy, že by 

mesto Trenčín mohlo zostať rozkopané nie tri, ale možno až 

osem rokov, kým nerozhodne súd. „Pre Trenčín a jeho 

obyvateľov by to bola veľká katastrofa,“ reagoval na situáciu 

primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.  

Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol o námietke opä-

tovne vylúčenej spoločnosti Skanska až po polroku od jej 

podania. Železnice však už koncom minulého roka 2012 uza-

vreli zmluvu s vybraným dodávateľom. Stavba je v mestskej 

časti Sever rozbehnutá a ľudia musia strpieť viaceré dopravné 

obmedzenia. 

http://www.trencin.sk/
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Hoci mesto Trenčín nie je priamym účastníkom konania, 

jeho obyvatelia sa 

na niekoľko dní 

stali rukojemníkmi. 

Železnice Sloven-

skej republiky dňa 

15. apríla 2013 

však podali na Úrad 

pre verejné obsta-

rávanie žalobu. 

Modernizácia že-

lezničnej trate tak v Trenčíne ďalej pokračuje. 

„Málokto si uvedomuje, že najviac postihnuté v celom tom-

to chaose, by bolo mesto Trenčín. Súbežne s modernizáciou 

železnice sa stavia nový cestný most, začína sa budovať 

dopravný terminál autobusovej a železničnej stanice, popritom 

sa realizujú mest-

ské investičné ak-

cie. Úlohou mesta 

Trenčín je koor-

dinovať plynu-

losť a nadväznosť 

všetkých týchto 

stavieb,“ povedal 

primátor.  

Akákoľvek 

zmena sa podľa 

neho dotýka všetkých zainteresovaných, no najviac obyva-

teľov Trenčína. „Je pravdou, že mesto Trenčín bude možno tri 

roky rozkopané a rozostavané, ale potom budeme mať radosť, 

že žijeme v peknom, modernom Trenčíne. Kompetentní pred-

stavitelia z ministerstva, železníc a zástupcovia zhotoviteľov 

nadjazd pri Opatovej rástol ako z vody 
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ma ubezpečili, že aj železnica aj most budú pokračovať podľa 

harmonogramu,“ doplnil Mgr. Richard Rybníček. 

Info Trenčín 03.05.2013 

pomocná evidencia 226/1/2013 

 

V školskom roku 2012/2013 vyhlásilo Centrum environ-

mentálnych aktivít Trenčín 3. ročník súťaže „Mladí reportéri 

pre životné prostredie“, tematicky zameraný na minimali-

záciu odpadu. Slovensko sa do súťaže zapojilo v rámci me-

dzinárodnej kampane Litter Less programu Young Reporters 

for the Environment so sídlom v Kodani. Súťažilo sa v troch 

vekových kategóriách 11-14 rokov, 15-18 rokov a 19-21 ro-

kov a v troch žurnalistických žánroch: článok, fotografia a vi-

deo. Do súťaže sa  zapojilo 80 žiakov a študentov z 23  zá-

kladných, stredných a vysokých škôl. 

Mladí reportéri zbierali cenné skúsenosti pre svoju žurna-

listickú tvorbu identifikáciou miestneho problému životného 

prostredia, rozhovormi so zástupcami viacerých strán, zberom 

odborných informácií, hľadaním riešení, ktoré napomôžu 

minimalizácii odpadu. Najviac sa mladí reportéri venovali 

problému znečistenia v mestách i na brehoch riek, niektorí 

pritom išli osobným príkladom pri čistení, iní išli viac do 

hĺbky a hľadali riešenia na minimalizáciu odpadu v spolupráci 

so starostami obcí. Články boli rôzne publikované: v online 

regionálnych médiách, na webových stránkach či nástenkách 

škôl, na výveskách obecných úradov, na webovej stránke 

programu Mladí reportéri pre životné prostredie a inde. 

O výsledkoch rozhodla porota 14. mája 2013 v zložení: 

Lucia Szabová, Greenpeace, Jakub Filo z Aktualne.sk, foto-

graf Radovan Stoklasa a redaktorka Info Trenčín Eva Mi-

šovičová. Všetci súťažiaci dostali od poroty  spätnú väzbu, 

ako sa ďalej zlepšovať, alebo čo ich na práci zaujalo. 

Víťazi: 
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- Najlepší článok 11-14 rokov: „Sklené fľaše v našom 

meste“, Základná škola Juraja Fándlyho Sereď; 

- Najlepší článok 15-18 rokov: „Projekt Greenland“, 

Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice;  

- Najlepší článok 19-21 rokov: „Odpadové hospodárstvo 

v Priepasnom“, Gymnázium v Dubnici nad Váhom; 

- Najlepšia fotografia 11-14 rokov: „Hluché ucho“, Základná 

škola Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves; 

- Najlepšia fotografia 15-18 rokov: „Prírodný Third Hand“, 

Gymnázium v Dubnici nad Váhom; 

- Najlepšia fotografia 19-21 rokov: „Malá ruka pre človeka, 

veľká pre životné prostredie“, Gymnázium Sv. Tomáša 

Akvinského, Košice; 

- Najlepšie video 11-14 rokov:  „Odpad pri a vo vode“, 

Škola u Filipa, Banská Bystrica; 

- Najlepšie video 15-18 rokov: Litter More and Litter LESS, 

Základná škola Jána Palárika Majcichov 

Víťazi kategórií si diplomy a hodnotné vecné ceny prevzali 

v Bratislave dňa 30. mája 2013 od predsedu Výboru Národnej 

rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné 

prostredie prof. RNDr. Mikulášom Hubom. Víťazné práce 

postúpili do medzinárodného kola súťaže. Výsledky budú 

zverejnené 5. júna 2013, pri príležitosti Svetového dňa život-

ného prostredia. Víťazi získajú 1,000 USD a pozvánku na                

trojdenné medzinárodné podujatie.  

Kampaň Litter Less bola organizovaná v týchto krajinách 

sveta – Slovensko, Kanada, Francúzsko, Macedónsko, Nemec-

ko, Kazachstán, Čierna Hora, Rumunsko, Malta a Lotyšsko 

vďaka podpore Nadácie pre environmentálnu výchovu FEE a 

finančnému príspevku Nadácie spoločnosti Wrigley. Cieľom 

kampane je zapojiť a vzdelávať mladých ľudí v problematike 

odpadu a povzbudiť ich k pozitívnym riešeniam. 

príspevok Mgr. Richarda Medála 
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pomocná evidencia 258/1/2013 

 

Súčasťou modernizácie železničnej trate cez Trenčín je aj 

výstavba nového železničného mosta cez rieku Váh za 

23.198.911,13 eúr. Ten by mal byť hotový v marci 2015. Aký 

osud čaká starý železničný most, nie je ešte jasné. „V 

súčasnosti ešte nie je doriešená táto otázka. Bude potrebná dis-

kusia medzi mestom Trenčín, Železnicami Slovenskej repu-

bliky a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky,“ infor-

movala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina 

Pavliková. 

Podľa hovor-

kyne sa s výs-

tavbou mosta za-

čalo v marci 

tohto roka. Hoto-

vý by mal byť 

podľa harmono-

gramu prác 30. 

marca 2015. 

Súčasný želez-

ničný most už 

nevyhovuje európskym normám. Je umiestnený kolmo na tok 

Váhu a pred mostom a za ním sú oblúky. Tie neumožňujú 

prechod vlaku v rýchlostiach požadovaných európskymi doho-

dami. Samotný most bol konštruovaný na rýchlosť 70 km/h. 

Nový most a jeho umiestnenie je riešené pre rýchlosť  140 

km/h, je situovaný vyššie nad hladinou Váhu ako pôvodný 

most, aby spĺňal požiadavky na splavňovanie rieky v budúc-

nosti. Most je železobetónovej konštrukcie a jeho prevádzka 

bude podstatne tichšia v porovnaní s pôvodným oceľovým 

mostom. Dĺžka nového železničného mosta má byť 343 

metrov. 

začiatok výstavby nového železničného mosta od Istebníka 
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www.sme.sk 22.05.2013 

pomocná evidencia 236/1/2013 

 

Po skúšobnej prevádzke svetelná signalizácia na križovatke 

ulíc Štefánikovej s Kukučínovou bola dňa 13. júna 2013 spus-

tená na ostro a vďaka svetelnej signalizácii bude bezpečnej-

šia. Všetkým účastníkom cestnej premávky treba poďakovať 

za trpezlivosť počas obdobia prác na križovatke. 

Mesto Trenčín tak ukončilo ďalšiu z tohtoročných inves-

tičných akcií. Miesto, 

ktoré je známe množ-

stvom vážnych doprav-

ných nehôd, sa stalo 

bezpečnejším pre vše-

kých účastníkov cestnej 

premávky. Križovatka 

ulíc Štefánikova – Ku-

kučínova spĺňa všetky 

parametre bezpečného prechodu chodcov a prejazdu motoro-

vých vozidiel, keď: 

- boli zabudované tlačidlá na činnosť semaforov pre chod-

cov; 

- chodníky na priechodoch zohľadnili bezbariérovosť pre 

telesne postihnutých; 

- povrchu vozovky bola vykonaná úprava pre nevidiacich; 

- priechod pre chodcov bol vybavený vodiacimi pásmi.  

Oproti predchádzajúcemu užívaniu Štefánikovej ulice bez 

svetelnej signalizácie dochádza pri novom režime existencie 

svetelnej signalizácie k dôležitej zmene v organizácii dopravy, 

keď vodiči motorových vozidiel musia pre rešpektovať zákaz 

odbočenia vľavo v oboch smeroch Štefánikovej ulice.  

www.trencin.sk12.06.2013 

pomocná evidencia 338/1/2013 

http://www.trencin.sk12.06.2013/
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Stavebné práce na rekonštrukcii kasární Trenčianskom 

hrade, ktoré uskutočňuje Trenčiansky samosprávny kraj z 

európskych fondov, v týchto dňoch neprebiehajú. Dokončené 

mali byť v októbri tohto roku. 

„Aktuálne sa uskutočňuje reštaurátorský výskum. Práce na 

objekte kasární sú dočasne pozastavené z dôvodu prieskumu a 

zisťovania aktuálneho stavu oporných múrov a s tým súvi-

siacich prác. Počas celej výstavby je nutné prispôsobovať sa 

postupom rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky,“ pove-

dal Peter Toman z Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

„Termín ukončenia projektu môže byť posunutý s ohľadom 

na žiadosť o zmenu projektu po dohode zmluvných strán, 

ktorá je v štádiu prípravy,“ dodal Toman. Podľa odborníka na 

eurofondy Michala Ivantišina je posunutie termínu najčas-

tejší dôvod, ale môžu byť aj iné dôvody. Dôležitá je podľa 

neho oprávnenosť 

prác uskutočnených 

po termíne, ktorý 

bol dohodnutý v 

projektovej zmlu-

ve. „Práce, ktoré sa 

uskutočňujú po 

skončení zmluvne 

stanoveného obdo-

bia, sú neoprávne-

né,“ vysvetlil Ivantišin. To potom súvisí s vrátením časti 

dotácií, ktoré sa uskutočnia po tomto období. 

Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová dúfa, 

že sa s výstavbou čoskoro začne, veď najťažšie práce sú už 

hotové, keďže najproblematickejšia bola výstavba podložia. 

 Po dokončení prác by mali priestory novej budovy lákať 

návštevníkov novými výstavnými expozíciami. Trenčianske 

múzeum pripravuje v týchto priestoroch expozíciu z dejín 
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vojenstva a stálu výstavu archeologických nálezov, ktoré sa 

našli priamo pri vykopávkach v budove kasární. V priestore 

hornej časti budovy sú určené kultúre, ktoré by mali slúžiť na 

organizovanie koncertov, divadelných predstavení či iných 

spoločenských podujatí. 

www.sme.sk 12.06.2013 

pomocná evidencia 339/1/2013   

 

Dňa 12. júna 2013 sa uskutočnilo v kaviarni „Coffe sheep“ 

v Trencine stretnutie s architektom Matúšom Vallom, jedným 

z autorov úspešného projektu „Mestské zásahy“, ktorý po 

Bratislave prevzali Košice, ale aj Praha, Brno a Jablonec 

n/Nisou. Na stretnutí sa stretli architekti žijúci v Trenčíne, ale 

aj primátor Mgr. Richard Rybníček, architekt mesta Ing. 

arch. Martin Bedatš, projektová manažérka „Trenčín si Ty“  

Mgr. Renáta Kaščáková, mestskí poslanci Patrik Žák, Ing. 

Róbert Lifka a občania. 

V súčasnosti sa o rozbeh projektu snaží aj mesto Trenčín, 

vďaka iniciatíve Trenčana Ing. Richarda Ščepku, ktorý 

v úvode konštatoval, že myšlienka pro-

jektu „mestských zásahov“ vznikla v Bra-

tislave v roku 2007. Za touto myšlienkou 

stáli architekti Matúš Vallo a Oliver 

Sadovský, ktorí prostredníctvom svojej 

firmy (Vallo Sadovsky Architects) pred-

stavili svoj nápad občiansko-profesnej 

iniciatívy, keď sa rozhodli nečakať na zadanie z vonku a oslo-

vili niekoľko svojich kolegov a architektonických ateliérov, 

aby si najskôr vybrali a neskôr navrhli bez nároku na honorár 

riešenie architektonicky problematických verejných miest 

v širšom centre Bratislavy. 

Potom predstavil architekta Matúša Valla, ktorý vo svo-

jom úvodnom slove prednášky, projekt „Mestské zásahy“ mô-

Richard Ščepko 

http://www.vallosadovsky.sk/
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žu mať veľa podôb. Hlavnou myšlienkou je nájsť určité miesta 

alebo situácie v meste, ktoré nefungujú tak, ako by mali, alebo 

neprinášajú obyvateľom to, čo by prinášať mali. Keďže určitý 

čas pracoval na zásahoch do mestského prostredia New Yorku 

má skúsenosti s aplikáciami verejných 

priestorov i v samotnom priestore. Pove-

dal, že projekt by mal osloviť architektov, 

záhradných architektov, umelcov, odbor-

níkov, ale aj obyvateľov, aby našli nielen 

takéto miesta, ale hlavne navrhli pre ne aj 

reálne riešenia. Mám pocit, že v mestskom 

kontexte môžu aj malé zmeny priniesť veľký efekt. Snahou 

projektu je zabezpečiť reálnosť a realizovateľnosť jednotli-

vých projektov, ktoré neskončia zabudnuté niekde „v šuflíku“, 

ale oslovia vedenie mesta i obyvateľov natoľko, že sa niektoré 

z nich zrealizujú. Skonštatoval, že vo väčšine prípadov ini-

ciatíva je na strane architektov, umelcov, ale aj obyčajných 

ľudí, no v Trenčíne, a to je sympatické, projektu otvárajú 

dvere primátor Mgr. Richard Rybníček, architektom mesta 

Ing. arch. Martinom Bedatšom či projektovou manažérkou 

„Trenčín si Ty“  Mgr. Renátou Kaščákovou.  

V závere svojho vystúpenia architekt Matúš Vallo povedal, 

že Projekt „Mestské zásahy sa okrem Bratislavy (2008) 

realizoval v Prahe (2010), v Brne (2011), Košiciach (2011) 

Košice – Prešov (2012) a aktuálne prebiehajúcimi v Jablonci 

n. N. (2013). 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 343/1/2013 

 

Projekt „Trenčín si TY“ sa predstavil na najväčšom fes-

tivale venovanom rozvoju miest v strednej Európe „reSite 

2013“, ktorý sa konal v dňoch 19.- 23.júna 2013 v Prahe za 

účasti renomovaných hostí. 
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Mesto Trenčín sa predstavilo na odbornej konferencii v 

rámci sekcie „Mestský 

kombajn 2 – Kvalitné a 

inovatívne vedenie: eu-

rópska perspektíva“, ve-

dľa miest ako Londýn, 

Lipsko a Oslo, ktoré sa  

venovali prepojeniu kra-

jiny a mestského pros-

tredia, participatívnemu 

riadeniu miest, ako aj mestskej ekológii 21. storočia. Celkovou 

témou festivalu „reSite“ bolo „Mesto ako miesto pre život“.  

Podľa hlavného architekta mesta Trenčín Ing, arch. Mar-

tina Beďatša bola konferencia veľmi inšpiratívna. „Získali 

sme skvelé kontakty a prehľad o tom, aké témy aktuálne 

rezonujú vo svete urbanizmu a plánovania miest. Veľmi pote-

šujúce bolo zistenie, že cesta participatívneho plánovania, po 

ktorej sme sa rozhodli ísť v Trenčíne, je správna a nemusíme 

sa za ňu hanbiť pred nikým na svete. Je množstvo príkladov 

o tom, že víziu svojho urbanistického rozvoja hľadali aj iné 

mestá – podobne, ako to robí Trenčín dnes. Môžeme si byť 

istí, že všetky duchaplné riešenia v mestách, ktorých fungo-

vanie často tak radi obdivujeme, keď cestujeme do zahraničia, 

sú vždy výsledkom mnohoročného procesu a úsilia. Ide o beh 

na dlhé trate. Povzbudzuje nás, že odborníci s uznaním 

hodnotia našu súčasnú prácu v Trenčíne.“ 

www.trencin.sk 25.06.2013 

pomocná evidencia 380/1/2013 

 

Práce na modernizácii železničnej trate v Trenčíne pos-

tupujú. Od 4. júla 2013 bol odovzdaný užívania nový nadjazd 

v Opatovej a bola preložená Opatovská ulica.  

http://www.trencin.sk/
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Túto mestskú časť čaká ďalšia, už definitívna zmena. Od 

pondelka 8. júla 2013 bolo natrvalo uzavreté súčasné úrov-

ňové priecestie so železničnou traťou v Opatovej. Vodiči mu-

seli na Sihoť prechádzať po novom nadjazde, prípadne využiť 

iné z existujúcich priecestí. Tento zákaz zatiaľ neplatí pre 

chodcov a cyklistov, ktorú budú môcť cez železnicu aj naďalej 

prechádzať. V miestach súčasného železničného priecestia 

bola pre nich riešená dočasná trasa do vybudovania podchodu. 

Otvorením 

Opatovskej uli-

ce došlo k ukon-

čeniu obchádzky 

liniek mestskej 

hromadnej do-

pravy a k defini-

tívnej zmene 

trasovania liniek 

č. 4, 21 a niek-

torých spojov 

linky č. 6, ktoré budú končiť pri Poľnohospodárskom družstve 

v Opatovej. Linka č. 21 znova zastavuje aj na zastávkach Opa-

tovská, Radegast; Opatovská, ihrisko Pádivec a Opatovská, 

Sihoť 4. Natrvalo však, ale zostáva zmena trasovania v Opa-

tovej.  

Linky č. 4 a 21 už nezastavujú na zastávke Opatovská a 

Poľnohospodárske družstvo a v rámci Opatovej majú okružnú 

trasu s novými zastávkami Opatovská, Horeblatie a Opatová, 

Maják. Natrvalo bola zrušená zastávka Opatovská a Nová 

Kubra. Nahradila ju novovybudovaná zastávka na znamenie 

za nadjazdom, na ktorej zastavujú spoje linky č. 6, predĺžené 

až k poľnohospodárskemu družstvu. Na linke č. 6 dochádza aj 

k posunu odchodov autobusových spojov z ostatných zastá-

vok.  
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www.trencin.sk 02.07.2013  

pomocná evidencia 426/1/2013 

 

V Trenčíne začal v mesiaci máj 2013 vyrastať nový 

železničný most cez rieku Váh. Stavba za 23 mil. eúr bude 

súčasťou modernizácie železničnej trate. Vozidlá stavby 

prechádzajú do kory-

ta Váhu cez provi-

zórnu hrádzu. Chod-

ci a cyklisti museli 

prechádzať hrádzou 

popri Radlinského 

ulici so zvýšenou po-

zornosťou, lebo  to-

muto úseku sa úplne 

nedalo vyhnúť. 

Most by mal byť podľa harmonogramu hotový v marci 

2015. Aký osud čaká starý železničný most, nie je ešte jasné. 

Súčasný železničný most však nevyhovuje európskym nor-

mám. Je umiestnený kolmo na tok Váhu a pred mostom a za 

ním sú oblúky. Tie neumožňujú prechod vlaku v rýchlostiach 

požadovaných európskymi dohodami. Navyše je konštruovaný 

na rýchlosť 70 km/h. Nový most bude riešený pre rýchlosť 

140 km/h, a jeho umiestnenie bude situované vyššie nad hla-

dinou Váhu ako pôvodný most, aby spĺňal požiadavky na 

splavňovanie rieky v budúcnosti. Most je železobetónovej 

konštrukcie a jeho prevádzka bude podstatne tichšia v porov-

naní s pôvodným oceľovým mostom. Dĺžka nového želez-

ničného mosta bude 343 metrov. 

www.sme.sk 04.07.2013  

pomocná evidencia 440/1/2013 

 

http://www.trencin.sk/
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Doposiaľ modernizácia železnice ovplyvňovala najmä život 

obyvateľov Opatovej a Sihote. Cez letné prázdniny čakali prvé 

výraznejšie obmedzenia aj ľudí v Zámostí. 

Od 15. júla 2013 až do konca 31. augusta 2013 boli 

plánované prekládky inžinierskych sietí na uliciach Istebnícka, 

Žabinská, Michala Kišša a Radlinského. Tieto práce si vy-

žiadali úplné uza-

tvorenie podjazdu 

na Žabinského uli-

ci, ľuďmi nazýva-

ného aj „čierny 

mostek“.  

Po preložení in-

žinierskych sietí  

práce pokračovali 

výstavbou novej 

železničnej trate, ktorej trasa povedie čiastočne cez Istebnícku 

a Žabinského ulicu. Uzatvorenie „čierneho mosteka“ bolo 

preto definitívne.  

Info Trenčín 05.07.2013 

pomocná evidencia 443/1/2013 

 

Náročné rok a pol trvajúce rokovania primátora Mesta 

Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka s vedením Železníc Slo-

venskej republiky vyústili podpísaním zmluvy dňa 26. júna 

2013. Jej obsah dňa 13. júna 2013 odsúhlasili aj poslanci 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Podľa podpísanej zmlu-

vy štát uvoľní pre Trenčín 6,5 milióna eúr. 

Železnice Slovenskej republiky sa zaviazali zabezpečiť do-

pravný prístup  do mestských častí Záblatie a  Zlatovce, vybu-

dovať infraštruktúru k novej letnej plavárni, vrátane sietí a re-

konštrukcie mosta na Ostrov.  
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„Bolo to veľmi ťažké. Ale to, že sa Železnice Slovenskej 

republiky už aj zmluvne 

zaviazali, že uvoľnia zo 

štátneho rozpočtu 6,5 

milióna eúr na takzvanú 

malú stavbu v meste, 

považujem za silný zá-

väzok. S rekonštruk-

ciou sa začne už na je-

seň tohto roka,“ uviedol 

primátor, ktorý absolvoval od roku 2011 množstvo vážnych 

rokovaní s vedením Železníc Slovenskej republiky a Minis-

terstvom dopravy Slovenskej republiky.  

Mesto Trenčín bude súčinné pri územnom i stavebnom ko-

naní. Ide o realizáciu tzv. malej stavby - novej letnej plavárne 

na Ostrove, ktorá priamo súvisí s veľkou stavbou moder-

nizácie železničnej trate. Bolo to ako na hojdačke. Obdobie 

odmietania a neistoty, strádala nádej, došlo aj k výmene vlád 

a muselo sa začínať odznova, ale dnes možno konštatovať, že 

v roku 2015 bude môcť byť nová letná plaváreň otvorená. 

Ak by došlo počas stavby k prekročeniu nákladov, nebudú 

Železnice Slovenskej republiky požadovať od Mesta Trenčín 

v súvislosti s plnením tejto zmluvy žiadnu náhradu. Po 

dokončení malej stavby bude tento majetok prevedený do 

správy Mesta Trenčín. 

Info Trenčín 05.07.2013 

pomocná evidencia 444/1/2013 

 

Priestory pasáže „Zlatej Fatimy“ v Trenčíne boli už dlhší 

čas v nevhodnom stave. Steny, ale i cesta nezodpovedali po-

dľa názoru viacerých Trenčanov centru mesta. Vlastník aj na 

základe podnetov občanov sa rozhodol túto situáciu zmeniť. 

primátor Mesta Trenčín Mgr. R. Rybníček podpisuje zmluvu so ŽSR 
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Spoločnosť Coop Jednota Trenčín je vlastníkom priestorov 

pasáže „Zlatá Fatima“. Na základe podnetov Trenčanov dala 

úpravu priestorov v pasáži do popredia iných svojich aktivít. 

„Vymaľovanie a opravu priestorov pasáže Zlatá Fatima sme 

mali tento rok v pláne. Na základe podnetu občanov mesta 

sme tieto práce uprednostnili pred inými akciami,“ infor-

movala podpredsedníčka predstavenstva Iveta Devečková s 

tým, že predpoklad ukončenia prác bude najneskôr do konca 

prázdnin 2013. 

Plánovaný rozpočet na tieto úpravy je zhruba 18-tisíc eúr. 

Úprava priestorov prispeje k 

skrášleniu námestia a jeho 

okolia a priestory pasáže 

nebudú opäť znečisťované 

niektorými neohľaduplnými 

návštevníkmi. Maľovanie 

stien pasáže a celková 

úprava priestorov bola pre 

mnohých Trenčanov vítanou zmenou. Viacerí si za tie roky 

zvykli na vizáž pasáže, preto ich prekvapenie je o to väčšie. 

Podľa Heleny Dobiášovej „je to veľmi príjemná zmena, 

pretože cez pasáž prechádza denne veľmi veľa ľudí. Vyzeralo 

to predtým hrozne. Všetko, čo sa tu bude vylepšovať, bude pre 

Trenčín len prínosné. Je dobré, že pasáž maľujú, lebo predtým 

nevyzerala esteticky. Bude krajšia a určite bude viac ľudí 

priťahovať do centra mesta. Trenčania si možno zvykli, ale 

turistom, čo viem, sa ten vzhľad nepáčil,“ zareagovala aj 

Natália Šinková. 

Tí občania, ktorí chodia pasážou denne do práce, vyjadrili 

svoju spokojnosť s inováciou pasáže, lebo pozitívne ovplyv-

ňujú ich konanie počas celého dňa.  

www.sme.sk 15.07.2013  

pomocná evidencia 474/1/2013 
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Od utorka 16. jú-

la 2013 bola Ulica 

Halalovka smerom 

od križovatky s Vý-

chodnou ulicou jed-

nosmerná a to od 

Východnej ulice na-

hor a v úseku okolo 

Polikliniky Juh.  

Dopravný režim 

na tejto ulici bol 

z hľadiska bezpeč-

nosti vodičov pro-

blematický, často dochádzalo ku kolíziám vozidiel prichá-

dzajúcich z hornej časti Ulice Halalovka a smerom od poli-

kliniky.  

Na podnet občanov a Výboru mestskej časti Juh mesta 

Trenčín dalo vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá 

vyriešila zjednosmernenie ulice. Zmena dopravného značenia 

si vyžiada zvýšenú pozornosť vodičov. 

www.trencin.sk 16.07.2013 

pomocná evidencia 481/1/2013 
 

 

Čo to vzniká pri Posádkovom dome? Je to experiment? 

Prečo tam mesto nechá-

va rásť burinu? Aj to 

boli otázky, ktoré zaují-

mali okoloidúcich. Na 

tieto otázky odpovedali 

autori projektu - Lucia 

Barteková, Ivana Ko-

dajová a Branislav An-

del a vedúci útvaru 

http://www.trencin.sk/
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hlavného architekta mesta Ing. arch. Martin Beďatš.  

Do vytvorenia definitívnej podoby priestranstva vzniká na 

mieste bývalej jamy staveniska garáží z časti trávnatá a z časti 

lúčna plocha s jednoročnými odrodami lúčnych bylín 

a s provizórnymi mies-

tami na sedenie a pes-

tovanie byliniek. Ide 

o návrh iniciatívnej 

skupiny mladých tren-

čianskych architektov 

a krajinárov. „Áno, je 

to experiment,“ hovorí 

Ing. arch. Martin Be-

ďatš. „Dali sme priestor novému nápadu, ktorý si vyžaduje 

zopár týždňov času navyše. Ten je limitovaný asi najviac 

počasím - tráva sa ujala, jednoročné kvety potrebujú viac 

slnka a menej dažďa. To ovplyvniť nevieme. Dúfame, že nám 

počasie už nepokazí dobrý úmysel a budeme sa tešiť 

sľubovanej lúke uprostred mesta.“ 

Ako hovoria autori projektu, cieľom bolo vytvoriť plochu 

atraktívnejšiu ako zelený trávnik bez nárokov na pletie, pos-

treky a závlahu, pri-

čom náklady na jej za-

loženie sú porovnateľ-

né s nákladmi na za-

loženie trávnika. 

Z drevených paliet 

vznikli miesta na 

sedenie a kvetináče na 

bylinky. Je to prírodný 

materiál, ktorý je možné po ukončení jednoročnej inštalácie 

jednoducho a ekologicky zlikvidovať. Navyše, sú zdarma. 



611 

 

Vysiata kvitnúca lúka podľa slov krajinných architektiek 

obsahuje druhy, ktoré milujú suché a slnečné počasie. Vo 

väčšine prípadov je problém v mestskom prostredí zabezpečiť 

dostatočnú zálievku pre založenie trávnika. „Termín výsevu 

bol posunutý o nie-

koľko týždňov, pre-

tože sa nám nepoda-

rilo zabezpečiť dosta-

točný počet dobrovoľ-

níkov na predprípravu 

pôdy,“ povedala Lucia 

Barteková. 

Doposiaľ sa poda-

rilo sa postaviť formy 

z paliet, ktoré ohraničujú kvitnúcu lúku a zároveň vytvoriť 50 

kvetináčov na bylinky ako sú bazalka, pažítka, yzop, ligurček, 

majorán, medovka, pamajorán, petržlen, šalvia, saturejka, 

materina dúška a inštalovať improvizované pódium z dreve-

ných paliet pred knižnicou. Niektoré jednoročné rastliny sú už 

vyklíčené. Je ich tam spolu vysadených 18 druhov ako kôpor, 

borak, nechtík, nevädza, koriander, pohánka, fenikel, slneč-

nica, žerucha, ľan, vičenec, mak, facelia, ďatelina a vika. 

Priestor osviežujú umelecké diela vytvorené na festivale 

Pohoda. V najbližších dňoch budú v kvetináčoch vysadené 

bylinky. 

www.trencin.sk 16.07.2013 

pomocná evidencia 487/1/2013 

 

Priestranstvo v centre Trenčína priestor pred Posádkovým 

klubom, ešte v minulom roku 2012 hyzdila jama pozastavením 

výstavby podzemných garáží z dôvodu vyhlásenia priestoru za 

národnú kultúrnu pamiatku, ktorá sa zmenila viacročnými 

náletmi semienok rôzneho kvetenstva na nepriechodnú džun-

http://www.trencin.sk/
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glu.  Po viacerých súdnych rokovaniach s investorom Mesto 

Trenčín s dôsledným uplatnením stavebného zákona odolala 

žalobe a priestor postupne začal meniť svoju tvár podľa 

projektu, ktorý pripravili traja mladí architekti. Najprv to bolo 

vyčistenie priestoru od päťročných stromov a kvetenstva, 

s následným zasypaním obnaženého priestoru. V jarných me-

siacoch roka 2013 bola v priestore vymedzená plocha dre-

venými paletami a v nich vysadená tráva a jednoročné kvety. 

V mesiaci júl 2013 nadišla záverečná fáza, keď do pripra-

vených trúhlikov členo-

via Klubu kresťan-

ských seniorov pod ve-

dením realizačnému tí-

mu projektu trenčian-

skych architektov a 

krajinárov vysadili do 

štyridsiatich kvetináčov 

viac ako 400 kusov 

sadeníc rôznych liečivých byliniek. Aj s ich pričinením bola 

dotvorená zaujímavá lúčno - trávnatá plocha so vzdelávacím 

poslaním. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 527/1/2013  

 Jedna z najfrekventovanejších križovatiek v Trenčíne pri 

hoteli Elizabeth v sú-

vislosti s rekonštruk-

čnými prácami želez-

nice bola úplne pre-

vádzkovo odstavená 

pre všetkých užíva-

teľov dopravy, teda 

dvojstopových a jed-

nostopových moto-
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rových a nemotorových vozidiel, chodcov a cyklistov.  Vyko-

návala nutná rekonštrukcia kanalizácie, pri ktorej bola celá 

križovatka takmer rozkopaná od piatku 26. júla do 12. augusta 

2013. Od piatku 26. júla 2013 v podvečerných hodinách začali 

platiť prvé výrazné dopravné obmedzenia. Tá časť cestnej 

komunikácie križo-

vatky, ktorá smero-

vala na odjazd vo-

zidiel smerom na 

Bratislavu bola roz-

kopaná v oboch prú-

doch až po autobu-

sovú zástavku mest-

skej hromadnej do-

pravy na Hasičskej 

ulici. Rozkopanie zachytilo aj polovicu križovatky jazdného 

prúdu na Palackého ulicu a jazdného prúdu smerujúceho na 

Sihoť po nástupný ostrovček. Tak vznikli pri hoteli Elizabeth 

zúžené na dva jazdné pruhy jeden Ulice Hasičskej a Ulice gen. 

M. R. Štefánika. Jeden jazdný pruh pre smer na Žilinu a druhý 

jazdný pruh pre smer na Bratislavu.  

Autá z Hasičskej 

ulice nemohli odbo-

čiť na Sihoť. Mohli 

ísť iba priamo na 

Štefánikovu ulicu 

(smer Žilina) alebo 

zabočiť vpravo na 

Palackého ulicu. 

Autá v smere od 

Žiliny na Bratislavu 

(zo Štefánikovej ulice) pokračovali rovno na Hasičskú ulicu 

alebo vpravo na Sihoť. Jazdný pruh na Palackého ulicu bol 
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zrušený a zakázaný. Prejazd križovatkou bol pevne ohraničený 

jazdnými pruhmi a dopravným značením. Trasa kanalizácie je 

vedená takmer celou križovatkou od hotela Elizabeth až na 

Ulicu M. Rázusa popri chodníku oproti Základnej umeleckej 

škole. Pokračuje k Obchodnej akadémii a na Mládežnícku 

ulicu.  

Rekonštrukcia 

kanalizácie na Ná-

mestí SNP súvisela 

s modernizáciou že-

lezničnej trate. Na-

plánovaná bola pô-

vodne na mesiac máj 

2013. Práce však 

museli byť preruše-

né, pretože šachty 

neboli v takej hĺbke, ako bolo uvedené v projekte. Muselo byť 

naprojektované nové riešenie, ktoré zodpovedá skutočnosti. 

Práce boli rozdelené do viacerých etáp a každá etapa si vyžia-

dala odlišné dopravné obmedzenia. Najrozsiahlejšia bola               

1. etapa, ktorá podľa plánu skončí najneskôr 12. augusta 2013. 

Rekonštrukčné práce na kanalizácii si vyžiadali aj zmeny 

v organizácii mestskej hromadnej dopravy. 

www.trencin.sk 19.07.2013 

pomocná evidencia 490/1/2013 
. 

Dlhotrvajúca zima sa podpísala na zlý technický stav miest-

nych komunikácií, ale najmä priam katastrofálny prístup auto-

busov mestskej hromadnej dopravy na autobusové zástavky. 

Najhoršie bola na tom autobusová zastávka na Legionárskej 

ulici pri poisťovni Alianz v Trenčíne a autobusová zástavka na 

Braneckého ulici oproti Strednej zdravotníckej škole v 

Trenčíne. 

http://www.trencin.sk/
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Práce na autobusovej zastávke na Legionárskej ulici pri 

poisťovni Alianz v Trenčíne sa začali ráno 12. augusta 2013 

a oprava mestskej komunikácie autobusovej zastávky na 

Braneckého ulici oproti Strednej zdravotníckej škole bola 

pripravená od 19. 

augusta 2013. 

V súvislosti s vyš-

šie pripravovanými 

opravami mestských 

komunikácií museli 

sa vykonať zmeny so 

zastavovaním auto-

busov mestskej hro-

madnej dopravy tak, 

že od pondelka 12. augusta 2013 zastávka Legionárska (pri 

poisťovni Alianz) bola presunutá pred objekt DAPA Centrum 

a zastávka na Braneckého ulici bola presunutá od 19. augusta 

2013 na Palackého ulicu 

pred Reštauráciu Retro 

pre autobusové linky 

idúce na železničnú sta-

nicu, na Sihoť a do Opa-

tovej. Pre autobusové 

linky č. 3, 5, 15, 19 a 27, 

teda tie, ktoré prepra-

vujú osoby na Zámostie, 

bola zastávka zrušená 

bez náhrady a zrýchlené 

spoje týchto liniek zas-

tavovali na zastávke Le-

gionárska ulica. 

Rekonštrukcia príjaz-

dovej cesty na obe auto-
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busové zástavky mestskej hromadnej dopravy sa vykonala 

vybetónovaním podložia a výmenou vrchnej vrstvy na 

komunikácii. Technológii práce bol podriadený termín ukon-

čenia prác – 30. september 2013, lebo betón musí „zrieť“ tri až 

štyri týždne.  

www.trencin.sk 09.08.2013 

pomocná evidencia 556/1/2013  

 

Ukončenie rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných 

prípojok z titulu modernizácie železničnej trate v križovatke 

pred hotelom Elizabeth 

malo prísť v pondelok              

12. augusta 2013, po                     

18,00 h a tým nastala aj  

zmena organizácie dopra-

vy, ktorá umožnila prejazd 

áut zo sídliska Sihoť na 

Hasičskú ulicu.  

Mesto Trenčín informo-

vala spoločnosť Betonic, s.r.o., ktorá realizovala stavebné prá-

ce na rekonštrukcii kanalizácie, že pravé odbočenie zo Sihote 

bude sprevádzkované až v stredu ráno 14. augusta 2013. 

Dôvodom bolo podľa firmy nepredvídateľné posunutie dodáv-

ky asfaltu. Jedna vrstva asfaltu bola položená dňa 12. augusta 

2013 a ďalšie dve boli 

položené dňa 13. augus-

ta 2013. 

Prísľub spoločnosti 

bol splnený, keď asfalt 

bol položený a otvore-

ním ľavého prúdu zo 

Sihote smerom na 

Hasičskú ulicu od rána 

posledné terénne úpravy pred položením asfaltu 

http://www.trencin.sk/
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dňa 14. augusta 2013 bolo spojazdnené odbočenie zo Sihote 

na Hasičskú ulicu pre všetky motorové vozidlá. Súčasne 

prestali platiť opatrenia zmeny trasovania dotknutých liniek 

mestskej hromadnej dopravy dňom zo Sihote do centra mesta. 

www.sme.sk 12.08.2013 

pomocná evidencia 557/1/2013 

 

Niektoré komunikácie na sídlisku Juh dostali nový koberec. 

S ich úpravou sa začalo dňa 19. augusta 2013. V tejto súvis-

losti boli požiadaní vodiči motorových vozidiel, aby na opra-

vovaných častiach Zá-

padnej ulíce, Ulice Jána 

Halašu a Ulice Karola 

Šmidkeho neparkovali. 

Na Západnej ulici 

bol vymenený súvislý 

úsek povrchu vozovky 

od križovatky s Ulicou 

gen. Svobodu smerom 

ku križovatke s parko-

viskom Obchodno-zábavného centra Južanka. Ďalej pokračo-

vali lokálne opravy najviac poškodených miest na Západnej 

ulici v dĺžke asi 70 m smerom ku križovatke so Saratovskou 

ulicou. 

Súvislý nový asfaltový koberec dostala aj Ulica J. Halašu. 

Išlo o približne 150 m úsek od križovatky so Saratovskou 

ulicou ponad prvý rad garáží. Ďalej, až po napojenie na ulice 

K. Šmidkeho a L. Novomeského, budú opravy lokálne. 

vlastné poznámky 
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Opravy položením asfaltu na viacerých lokálnych miestach 

čakali Ulicu K. Šmidkeho. Nešlo o opravy samostatných vý-

tlkov, ale povrch bol zarezaný vo väčšej šírke a v celej dĺžke 

úseku, kde sa nachádzajú viaceré jamy. Cesty tak dostali 

„väčšie záplaty“, ktoré vydržia dlhšie, ako opravené jednotlivé 

výtlky. 

Počas opráv neboli ulice 

zatvorené, ale iba zúžené, 

teda prejazdné. Muselo však 

byť obmedzené parkovanie 

na priľahlých parkoviskách a 

na okrajoch ciest. V prípade 

opomenutia žiadosti nepar-

kovať v opravovaných uli-

ciach sa boli motorové vo-

zidlá odťahované. 

Na konci prázdnin by 

mali byť všetky spomínané úseky ulíc hotové. Ide o jednu 

z ďalších investícií mesta Trenčín do miestnych komunikácií. 

www.trencin.sk 15.08.2013 

pomocná evidencia 566/1/2013 
  

Od pondelka 19. augusta 2013 Mesto Trenčín začalo 

rekonštruovať zastávku mestskej hromadnej dopravy na Bra-

neckého ulici oproti Strednej zdravotníckej škole. Pre 

cestujúcich občanov to znamenalo niekoľko minút chôdze 

navyše. Zastávka bude opäť v prevádzke od 30. septembra 

2013. 

Rekonštrukcia pozostávala z úpravy podložia a výmeny 

vrchnej vrstvy na komunikácii v pruhu so zastávkou. Keďže 

išlo o trváce betónové prevedenie zastávky, je čas prác dlhý, 

nakoľko betón musí „zrieť“ 3 až 4 týždne. 

http://www.trencin.sk/
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Pre linky mestskej hromadnej dopravy bola zastávka 

v smere na Hasičskú ulicu presunutá na Palackého ulicu pred 

Reštauráciu Retro. Zástavka obslúži cestujúcich smerujúcich 

na Sihoť, na autobusovú a železničnú stanicu a do Kubry 

(Kubrice). Pre linky č. 3, 5, 15, 19 a 27, ktoré premávajú do 

Zámostia, bude zastávka 

zrušená bez náhrady, nakoľ-

ko v tak exponovanom úse-

ku nie je možné zriadiť do-

časnú zastávku. Zrýchlené 

spoje týchto liniek zasta-

vovali na zastávke Legio-

nárska.  

Počas rekonštrukčných 

prác museli cestujúci zo Zá-

mostia prejsť na zastávku 

Legionárska (pri Poštovej 

banke), čo je od rekon-

štruovanej zastávky do päť 

minút pešo. Tiež mohli využiť linky mestskej hromadnej do-

pravy, zastavujúce na Hasičskej ulici, prípadne linky prímest-

skej autobusovej dopravy, zastavujúce na Električnej ulici. 

V minulosti bola autobusová zastávka aj v križovatke na 

Námestí sv. Anny, 

ktorá bola zrealizo-

vaná v rozpore so 

všetkými pravidla-

mi a normami, pre-

to bola zrušená. Po-

dľa polície musí 

umiestnenie a sta-

vebné usporiadanie 

zastávky rešpekto-
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vať bezpečnosť a plynulosť premávky. „Miestna komunikácia 

Braneckého ulice v úseku od Námestia sv. Anny po Rozma-

rínovú ulicu nemá dostatočné šírkové parametre pre dočasné 

umiestnenie zastávky na jazdnom pruhu,“ povedala krajská 

policajná hovorkyňa Elena Antalová. Podľa jej slov zastávku 

nebolo možno umiestniť ani v úseku od poslednej zastávky na 

Legionárskej ulici pri Poštovej banke až po križovatku 

Rozmarínovej ulice s vetvou cesty 1//61 Palackého ulicou.  

„Je potrebné si uvedomiť, že Braneckého ulica je jedným 

z hlavných cestných prieťahov centrom mesta Trenčín s veľmi 

hustou premávkou a umiestnenie zastávky na jazdnom pruhu 

uvedenej komunikácie by zásadne ovplyvnilo bezpečnosť 

a plynulosť cestnej premávky,“ vysvetlila Elena Antalová. 

Najbližšie možné miesto pre zriadenie dočasnej zastávky bolo 

teda na Palackého ulici pri reštaurácii Retro. 

„Sme si vedomí, že zrušenie autobusovej zastávky na Bra-

neckého ulici na viac ako jeden kalendárny mesiac je pre celé 

Zámostie obmedzujúce,“ povedal k dočasnej situácii primátor 

Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Povrch zastávok na 

Legionárskej a na Braneckého ulici však už bolo nevyhnutné 

zrekonštruovať. „Zvolili sme riešenie, pri ktorom nebude 

vymenený len asfaltový kryt, ale aby povrch zastávky bol 

zrealizovaný z betónu. Výmena asfaltového krytu s opravou 

časti podkladu pod asfaltom by obmedzila cestujúcich asi len 

na jeden týždeň. Pri tak vyťaženej zastávke by to však nebola 

trvácna úprava a už o krátky čas by sa do krytu muselo opäť 

investovať. Betónový povrch zastávky bude trvácny, ale jeho 

realizácia si vyžaduje podstatne dlhší čas,“ vysvetlil primátor. 

Dočasné dopravné riešenie vypracoval dopravný projektant 

v súčinnosti s odbornými zamestnancami Mestského úradu 

v Trenčíne, dopravcom SAD Trenčín, a.s. a na základe 

konzultácie a súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej repu-
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bliky v Trenčíne. Dopravné riešenie bolo spracované tak, aby 

bolo v súlade s platnou legislatívou a príslušnými technickými 

normami, ktoré sú v doprave záväzné. 

Rekonštrukcia zastávky mestskej hromadnej dopravy na 

Braneckého ulici bola jednou z investičných akcií mesta, 

o ktorej rozhodli poslanci na júlovom mimoriadnom rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

www.trencin.sk 15.08.2013 

pomocná evidencia 567/1/2013 

 

Obnova plynovodu bola dôvodom rozkopávky viacerých 

ulíc, no výraznejšie obmedzenia zaznamenali chodci a vodiči 

smerujúci po Partizánskej ulici. Dňom 6. mája 2013 sa začali 

práce na obnove plynovodu, ktoré budú ukončené 15. októbra 

2013. 

Investičná akcia 

spoločnosti Slovenský 

plynárenský priemy-

sel distribúcia a.s. 

Žilina má šesť etáp a 

realizuje sa v uliciach 

Partizánska, Kúty, 

Dolný Šianec, Ol-

brachtova, Zelená, 

Cintorínska, Nová, Tatranská, J. Kráľa, Krátka a Záhradníc-

ka. Kým na ostatných uliciach nebudú takmer žiadne dopravné 

obmedzenia, na Partizánskej ulici mali sťažené podmienky 

chodci i vodiči. Mesto Trenčín ako cestný správny orgán tu 

odobril obnovu plynovodu vydaním Rozhodnutia o zvláštnom 

užívaní pozemnej komunikácie. Poškodená časť cesty bola 

dočasne označená dopravným značením. Po ukončení prác 

stavebník zrealizuje povrchové úpravy vozovky aj chodníka. 

„Urobíme všetko preto, aby sme Partizánsku ulicu, ale aj 

http://www.trencin.sk/
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Ulicu Kúty odovzdali mestu Trenčín do 15. októbra 2013,“ 

uviedol Václav Dobroň zo spoločnosti, ktorá realizuje 

obnovu plynovodu. Následne bude stavebník plynule pokračo-

vať v prácach na ostatných uliciach. Celá investičná akcia 

bude ukončená do konca novembra 2013.  

Súbežne prebiehala obnova plynovodov aj v Zámostí na 

Brnianskej, Kožušníckej, Prúdy, Bratislavskej, Javorovej, Bre-

zovej, Obchodnej, Orgovánovej, Lipovej, Višňovej, Vážskej, 

Jedľovej a Bavlnárskej ulici. Stavebné práce skončili 31. au-

gusta 2014. Rozkopávky boli realizované pri čiastočnom do-

pravnom obmedzení.  

www.sme.sk
 
21.08.2013 

pomocná evidencia 581/1/2013 

 

Mierové námestie v Trenčíne sa v sobotu dňa 7. septembra 

2013 stalo dejiskom prezentácie návrhov architektov a štu-

dentov, ktoré boli vyvrcholením akcie „Mestské zásahy“. 

Hlavným úsilím autora projektu Ing. Richarda Ščepka bolo 

niečo meniť. Na prezentácii si pochvaľoval rôznorodosť a 

reálny základ návrhov. „Obával som sa, aby neboli odovzdané 

návrhy, ktoré zostanú skôr v ideovej rovine. To sa našťastie 

nestalo. Mnohé z nich sa dajú uskutočniť do niekoľkých týž-

dňov a nevyžadujú extrémne finančné prostriedky,“ povedal 

Ing. Richard Ščepko. Ako príklad uviedol návrh značenia v 

parku či zámer na 

betónový múr pri 

synagóge.  

Veľmi zaujíma-

vý bol aj návrh vi-

sutých záhrad pri 

hradnom opevnení. 

„Presahuje svojou 

veľkosťou tento 
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projekt. Ale to, že nemusí ísť len o utópiu, dokazuje 

vyžiadanie majiteľov pozemkov o stretnutie s autorom. 

Projekt ich veľmi zaujal.“ Podľa Ing. Richarda Ščepka je 

zaujímavý aj projekt zmeny Ulice 1. mája od autora tren-

čianskeho architekta Ivana Chudého. Sám to charakterizuje 

slovami takto: „Chodievam tadiaľ každé ráno do roboty a je to 

veľmi monotónna ulica. Keďže tu chodí veľa študentov, 

stvárnili sme ju tak, aby vznikla z nej akási študentská pro-

menáda,“ vysvetlil Ivan Chudý. Tento trenčiansky architekt je 

aj autorom návrhu na vytvorenie námestia alebo parku pred 

obchodným centrom Úspech v Zámostí.  

Architekt Michal Kolár sa tiež zúčastnil projektu „Mest-

ské zásahy“,  pretože to považuje za vhodný spôsob, ako pre-

zentovať svoje nápady. „Ja som riešil podchod na sídlisko 

Noviny popod hlavnú cestu. A keďže tým miestom prechá-

dzam dosť často a nepôsobí na mňa veľmi príjemne, tak som 

ho v mojom návrhu vizuálne upravil. Autor za jeden z pro-

blémov tohto úseku považuje aj križovanie dopravy cyklistov 

a chodcov, preto v návrhu zvýraznil jednotlivé druhy pre-

mávky. 

V kreatívnych nápadoch na zmeny mesta Trenčín neza-

ostávali ani študenti z Fakulty architektúry v Bratislave, Tren-

čan Martin Rariga a rodák z Považskej Bystrice Juraj Hariš. 

Napríklad jeden z ich návrhov sa týkal mestského par-ku, 

ktorý by ho chceli viac oživiť, aby tam mali ľudia záujem 

prísť. Tento zámer by chceli realizovať vybudovaním takzva-

ného „wifispotu“, teda miesta na bezdrôtové pripojenie k in-

ternetu, pri ktorom bude priestor na sedenie a ľudia po ceste 

na stanicu alebo zo stanice by mohli oddychovať počas 

surfovania na webstránkach, povedal spoluautor projektu 

Martin Rariga. Študenti návrh prezentovali vo forme snímok, 

do ktorých umiestnili fotomontáže.  
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Podľa autora projektu „Mestské zásahy“ Ing. Richarda 

Ščepka ponúknuté návrhy nie sú finančne náročné, ktoré sa 

dajú uskutočniť za niekoľko desiatok či stoviek eúr. Iné sa 

dajú rozdeliť na etapy, aby nezaťažili mestský rozpočet. Sám 

som zvedavý, ako sa k projektu postaví mestské zastupi-

teľstvo. Nechce sa mi veriť, že by snaha autorov, ktorú do 

svojich prác vložili veľa nápadov, skončila na nezáujme 

členov zastupiteľstva. Bol by to, podľa môjho názoru zlý sig-

nál k obyvateľom, ktorí ešte nerezignovali na toto dianie v 

meste,“ povedal 

Ing. Richard Ščep-

ko a zároveň vys-

lovil túžbu, aby 

tento projekt zjed-

notil rozhádanú 

politickú scénu v 

meste. Cez víkend 

z predpoludnia dňa 

7. septembra 2013 

do nedeľňajšieho večera dňa 8. septembra 2013 sa priestor pod 

mestskou vežou v Trenčíne zazelenal mäkkou sviežou trávou. 

Nebol to žiadny experiment, ale premyslený krok, ktorý ako 

nápad ležal v hlave Ing. Richarda Ščepka už dlhší čas. Ako 

hovorí, že jeho cieľom bolo ukázať, že zeleň do mesta patrí a 

ak je udržiavaná, znižuje prašnosť, hluk a má aj estetickú 

funkciu. Chcel tým dokázať, že aj malá zmena vo verejnom 

priestore môže zlepšiť jeho kvalitu a atraktivitu. Pre návštev-

níkov historického centra mesta bol živou pozvánkou na výs-

tavu návrhov „Mestských zásahov“, ktorá sa uskutočnila dňa 

7. septembra 2013  na Mierovom námestí.  

Výstava prezentácie projektu Mestské zásahy na Mierovom 

námestí trvala do 19. septembra 2013.  

www.sme.sk 10.09.2013  
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pomocná evidencia 612/1/2013 
 

V projekte „Mestské zásahy Trenčín 2013“, ktorý organi-

zoval Ing. Richard Ščepko, sa prezentovalo 37 návrhov na 

zmenu Trenčína.  Prvým bol návrh s názvom „Promenáda na 

Sihoti“ od trenčianskeho Ing. arch. Juraja Uhroviča. 

Mesto Trenčín má veľký potenciál v podobe rieky Váh a 

promenády popri nej po oboch stranách. Tento projekt sa 

zaoberá ľavou stranou - nábrežím, ktoré sa nachádza medzi 

vodnou elektrárňou a športovým ihriskom gymnázia. Nakoľko 

priestor medzi spomínaným športoviskom a mostom na ostrov 

bude predmetom riešenia architektonickej súťaže, predmetom 

riešenia tohto projektu je priestor nábrežia medzi vodnou 

elektrárňou a mostom na ostrov a autor priestor nazval 

„Promenáda na Sihoti“. 

„Promenáda 

na Sihoti“ je 

tvorená z 

dvoch peších 

trás a to z 

trasy na 

ochrannej 

hrádzi a pod 

ochrannou 

hrádzou   smerom k Váhu. Ani z jednej trasy nie je v súčas-

nosti viditeľný Váh pre optickú bariéru v podobe neudržia-

vaných stromov a kríkov popri rieke. 

Chodec prechádzajúci spodnou trasou nábrežia, ktorá by 

mohla byť najatraktívnejšia pre kontakt s vodou  a otvorenému 

priestoru, sa namiesto toho nachádza v uzavretom priestore 

medzi hrádzou a zelenou stenou z kríkov a stromov a znižujú 

aj bezpečnosť pri prechádzke touto časťou. 

Územie nábrežia medzi vodnou elektrárňou a mostom na ostrov. 
 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12273535&ids=6
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  Tento projekt 

navrhuje určitú 

revitalizáciu 

promenády na 

Sihoti v niekoľ-

kých krokoch. 

Prvým, pravde-

podobne finan-

čne náročným, 

je preriediť ci-

tlivo k životné-

mu prostrediu 

zeleň popri rie-

ke, aby bol 

možný výhľad z hrádze a spod nej na rieku Váh, čím by sa 

tento priestor opticky otvoril, rozšíril a stal bezpečnejším. 

V druhom kroku by sa mohla trasa pod hrádzou opatriť 

spevnenými plochami pre bicyklistov, chodcov a korčuliarov. 

Prípadne vytvoriť pás s pružným povrchom pre rekreačných 

bežcov. Týmto by sa množstvo ľudí prechádzajúcich popri 

Váhu na hrádzi rozdelilo na dve trasy a odľahčila by sa veľa-

krát preplnená hrádza.  

V poslednom kroku by sa tento priestor mohol rozšíriť o 

prvky, ktoré by ponúkli ľuďom stráviť nejaký čas v tejto 

časti mesta a nie ňou iba prejsť. Tieto prvky by mohli byť 

lavičky medzi hrádzou a navrhovanou spevnenou plochou s 

výhľadom na Váh, malé móla – konštrukcia vysunutá meter 

nad úroveň rieky, prvky športovej aktivity – hrazda, tyč na 

zdvihy, lano, lezecká stena na pilieri mosta na ostrov a 

podobne. 

www.sme.sk 22.09.2013  

pomocná evidencia 632/1/2013 
 

Zmena prinesie predovšetkým možnosť otvorenia priestoru. 
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Antikorový bazén na plavárni pod Trenčianskym hradom 

v po tohoročnej letnej sezóne rozobrali a odviezli. Kúpila ho 

súkromná firma z Bánovciach nad Bebravou. Trenčianska 

letná plaváreň bola 

asanovaná pre mo-

dernizáciu železnič-

nej trate.  

Letná plaváreň v 

Trenčíne mala smo-

lu, že bola postave-

ná v blízkosti ko-

ľajníc hlavnej želez-

ničnej trate na úse-

ku Bratislava - Žilina. Pri jej modernizácii bolo potrebné ko-

ľajnice posunúť do priestoru, kde bola postavená takmer 80 

rokov mestská plaváreň. Železnice ju od Mesta Trenčín odkú-

pili, aby ju mohli zrovnať so zemou.  

„Asanačné práce prebiehali do polovice októbra 2013. Ne-

rezová vaňa bola 

odpredaná firme 

„Ski park“ z Bá-

noviec nad Be-

bravou, ktorá 

zvíťazila v elek-

tronickej aukcii. 

Aukcie sa zú-

častnili štyria 

uchádzači, z toho 

jeden z Česka,“ 

povedala Martina Pavlíková, hovorkyňa Železníc Slovenskej 

republiky.  

Spoločnosť „Ski park“ za antikorovú vaňu ponúkla najviac 

zo štyroch uchádzačov 12-tisíc eúr bez DPH. Hmotnosť anti-

Toto bol plavecký bazén 

To bol veľký bazén 
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korovej vane bola 14.500 kilogramov. Vaňu teraz robotníci 

rozoberali po jednotlivých plátoch a odvážali z Trenčína. Ako 

ich firma využije, sa nepodarilo zistiť. Je známe, že spoloč-

nosť prevádzkuje aj termálne kúpalisko „Pažiť“ v Bánovciach 

nad Bebravou.  

Trenčín potreboval postaviť novú letnú plaváreň, ale o 13-

ročný antikorový bazén však nik neprejavil záujem. Bazén 

Mesto Trenčín kúpilo v roku 2000, keď bol aj inštalovaný na 

letnej plavárni. Mesto Trenčín za ňu vtedy zaplatilo 27 mi-

liónov korún, 

teda približne 

necelý milión 

eúr. Celá letná 

plaváreň, s ba-

zénmi aj celou 

technológiou, 

bola predaná 

Železniciam 

Slovenskej re-

publiky. Nová 

plaváreň nebude 

funkčná ani na budúci rok 2014, lebo k novej plavárni v 

rekreačnej oblasti Ostrov, ktorú obmýva z jednej strany Váh, z 

druhej strany energetický kanál, neboli napojené inžinierske 

siete, voda a plyn. Železnice Slovenskej republiky sa zmluvne 

zaviazali, že uvoľnia zo štátneho rozpočtu 6,5 milióna eúr na 

takzvanú malú stavbu, v rámci ktorej zabezpečia dopravný 

prístup do mestských častí Záblatie a Zlatovce, vybudujú 

infraštruktúru k novej letnej plavárni vrátane rekonštrukcie 

mosta na Ostrov. Predpokladá sa, že nová letná plaváreň bude 

otvorená v sezóne roka 2015. 

www.pravda.sk 25.09.2013  

pomocná evidencia 662/1/2013 

Asanačné práce od prvých septembrových dní intenzívne prebiehali 
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Bazén, ktorý bol trinásť rokov súčasťou starej trenčianskej 

plavárne, postupne demontovali a presťahovali do Bánoviec 

nad Bebravou. Pôvodným vlastníkom bazéna bolo mesto 

Trenčín. Mesto  

Letná plaváreň 

v Trenčíne zažila 

tento rok 2013 

poslednú úspešnú 

sezónu. Mesto 

Trenčín odovzdalo 

plaváreň železni-

ciam počas prvého 

septembrového 

týždňa roku 2014. Stále ale platí, že Trenčania budú v roku 

2014 bez plavárne. Ľudí táto situácia veľmi znepokojuje. A tu 

je reakcia jedna za všetky. „Je mi veľmi smutno, keď vidím, 

že na mieste, kde 

som ešte pred me-

siacom sedela na 

deke so svojim deť-

mi, je teraz hlboká 

jama a celý objekt 

plavárne zbúraný. 

Aj keď termín 

otvorenia novej 

plavárne dodržia, 

pekné časy, ktoré sme na starom kúpalisku zažili, nám nikto 

nevráti,“ povedala Jana Hronská z Trenčína.  

Otvorenie novej plavárne na Ostrove bolo odložené najmä 

z dôvodu nedobudovania inžinierskych sietí, vody a plynu. 

Predchádzajúce vedenie Mesta Trenčín tvrdilo po posledných 

voľbách, že má ústnu dohodu o dobudovaní plavárne so Želez-

nicami, no tento prísľub nebol nikde písomne potvrdený. Až 

Toto zostalo z plaveckého bazéna plavárne 
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náročné rok a pol trvajúce rokovania primátora mesta Mgr. 

Richarda Rybníčka s vedením železníc vyústili do zmluvy, 

ktorej obsah 13. júna 2013 odsúhlasili aj poslanci mestského 

zastupiteľstva. Vychádzajúc z tejto zmluvy Slovenská repu-

blika uvoľní pre dobudovanie novej plavárne v Trenčíne šesť a 

pol milióna eúr. Železnice sa zaviazali zabezpečiť dopravný 

prístup do mestských častí Záblatie a Zlatovce, vybudovať 

infraštruktúru k novej letnej plavárni, vrátane inžinierskych 

sietí a rekonštrukciu mosta na Ostrov. Plaváreň má byť odov-

zdaná verejnosti v roku 2015. 

Výstavba letnej plavárne spolu s kolaudačnou zábezpekou a 

strážením stála Mesto Trenčín doteraz takmer sedem miliónov 

eúr. 

www.sme.sk 26.09.2013  

pomocná evidencia 679/1/2013 

 

Cestou po schodoch 

na cestný most pre-

chádzajúcim ľuďom už 

nehrozí  nebezpečenstvo 

úrazu. Dve najviac poš-

kodené schodiská na 

most z Ulice kniežaťa 

Pribinu (vstup z parko-

viska na cestný most) 

a pri nástupe na cestný most z Ulice Ľ. Stárka boli opravené 

v priebehu mesiaca septembra 2013 Krajskou správou ciest 

v Trenčíne. 

V najbližších dňoch boli na moste vyčistené krajnice,  

odvodňovače a na podnet Mesta Trenčín bola odstránená aj 

jama na chodníku pre cyklistov. 

www.trencin.sk 04.10.2013 

pomocná evidencia 710/1/2013 

http://www.trencin.sk/
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Tržnicu v Trenčíne pri nákupnom stredisku Družba začali 

po 7. októbri 2013 likvidovať. Na jej mieste vznikne nová 

tržnica s pevným zastrešením. Zaujímavosťou bolo, že na  

konštrukciu zastrešenia boli použité kovové stĺpy, ktoré ešte 

pred pár dňami plnili funkciu prekrytia železničného peróna 

trenčianskej železničnej stanice.  

Pri súčasnej moder-

nizácii železničnej 

trate sa pripravuje 

modernizácia želez-

ničnej stanice s osa-

dením nových nástu-

píšť s prekrytím, čím 

tie pôvodné sa stali na 

tento účel nepotreb-

nými.  

Na tom, že tržnicu treba zastrešiť, sa zhodli trenčianski 

mestskí poslanci s vedením mesta. Jej súčasná podoba nie je 

žiadna sláva. Predávajúci sa snažia chrániť seba aj svoj tovar, 

naťahovaním rôznych plachiet, celt a igelitových fólií nad 

predajnými stánkami a medzi nimi, aby im netieklo za krk. 

Preto sme sa rozhodli, že tržnicu zastrešíme. Bude to riešenie 

bez obvodových múrov, len strecha, ktorá zabezpečí vyšší 

komfort pre kupu-

júcich aj predáva-

júcich,“ povedal 

mestský poslanec a 

predseda komisie 

životného prostre-

dia, dopravy, in-

vestícií a územ-

ného plánu Ing. 

Emil Košút.  

stará tržnica na Dlhých Honoch 5. októbra 2013 doslúžila 

na zastrešenie predajných stánkov bude použitá strešná konštrukcia železničného peróna 
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Koncom roka 2012 Mesto Trenčín vypísalo súťaž na vy-

pracovanie projektu zastrešenia tržnice. Investičná komisia pri 

mestskom zastupiteľstve vybrala jeden z projektov. Neskôr 

však poslanci zistili, že 210-tisíc eúr, ktoré sú plánované 

v rozpočte na rekonštrukciu tržnice, na vybraný projekt nebu-

dú stačiť. Náklady bolo treba poriadne znížiť. Riešenie zdan-

livo ťažké našiel hlavný architekt Mesta Trenčín Ing. arch. 

Martin Beďatš, keď prišiel s návrhom, aby sa pri zastrešení 

tržnice využili nosníky zo železničného perónu, ktoré sa budú 

asanovať. „Potrebovali sa znížiť náklady pri realizácii prekry-

tia tržnice. A to bol hlavný hnací motor. ktorý hnal za rea-

lizáciou cieľa. Keď statik posúdil nosníky a potvrdil, že sú 

použiteľné a dokonca aj rozmerovo, rozponmi konštrukcie, sa 

hodia na prekrytie tržnice, tak sme vedeli, že sme vyhrali“.  

Použitím nosníkov z asanovaného nástupišťa číslo 3, sa 

finančné náklady prekrytia tržnice pohybovali približne polo-

vicu nákladov, ako vyčíslil víťazný projekt. Celkové náklady 

tak dosiahli asi 185 až 190-tisíc eúr, vrátane vybudovania 

dažďovej kanalizácie a osvetlenia tržnice. Víťazný projekt 

predpokladal náklady 370-tisíc eúr. Keď k týmto nákladom 

pripočítame doplnkové nadštandardné funkcie, ako sú nádrže 

na vodu, aby tam mohlo byť v zime klzisko, kolotoče, úprava 

terénu okolo, boli by sa náklady na rekonštrukciu tržnice 

vyšplhali až na 500 tisíc eúr.  

S prácami na re-

konštrukcii tržnice sa 

začalo 7. októbra 2013 

premiestňovaním pre-

dajných stánkov z pô-

vodnej plochy tržnice 

na plochu parkoviska 

medzi Obchodným do-

mom Družba a poboč-
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kou Národnej banky Slovenska a na uvoľnené miesto tržnice 

nastúpili pracovníci a stroje stavebnej firmy. 

„Sobota 5. októbra 2013 bola posledným trhovým dňom na 

starej tržnici. Počas jej rekonštrukcie dobu šesť až sedem 

týždňov sa presunuli predajné stánky na plochu pred Kultúrne 

stredisko Dlhé Hony,“ dodal Ing. Emil Košút. Originálne 

zastrešenie tržnice bude miestnym obyvateľom pripomínať 

fortieľ remeselníkov, ktorí sa podieľali na zhotovení želez-

ničných nosníkov 

prekrytia perónov. 

Záverom treba do-

dať, že Mesto 

Trenčín kúpilo od 

Železníc Sloven-

skej republiky 32 

nosníkov za cenu 

železného šrotu. 

Pre železnice to bol 

už prebytočný materiál. Ukončenie celkovej obnovy nástupíšť 

na železničnej stanici v Trenčíne je naplánované na august 

2014.  

www.pravda.sk 02.10.2013 

pomocná evidencia 698/1/2013, 699/1/2013 

 

Počas letnej sezóny 

vyplnili priestor pri 

bývalom Dome armá-

dy bylinky a lúčne 

kvety. Extrémne su-

ché počasie nedovo-

lilo, aby v centre mes-

ta rozkvitla lúka v pl-

nej kráse. Nápad mla-

http://www.pravda.sk/
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dých Trenčanov bol napriek tomu výnimočný. Začiatkom ok-

tóbra 2013 pracovníci mestského hospodárstva toto územie 

vyčistili, pokosili. V budúcom roku 2014 bude táto plocha vy-

sadená trávou a ponúkne občanom možnosť piknikov a pose-

dení. „Pôjde zas len o dočasné riešenie. Isté je, že v tomto 

priestore nebude umiestnená žiadna stavba,“ zdôraznil pri-

mátor Mgr. Richard Rybníček. 

www.trencin.sk 04.10.2013 

pomocná evidencia 713/1/2013 

 

Akútny nedostatok hrobových miest vyrieši rozšírenie 

najväčšieho mestského cintorína na sídlisku Juh. Dňa 7. ok-

tóbra 2013 odovzdalo Mesto Trenčín stavenisko realizátorovi, 

aby sa mohla začať ďalšia zo zásadných investičných akcií.  

Na väčšine cintorínov v Trenčíne už nie je voľná kapacita. 

Problém s pochovávaním by mal byť zažehnaný na obdobie 

osem až desať rokov.  

Investícia Mesta Trenčín vo výške približne 250 tisíc eúr 

prinesie 896 nových hrobových miest. Ak bude priaznivé 

počasie, práce by mali byť ukončené ešte do konca tohto roka 

2013. 

„Ak dnes Trenčín potrebuje asi 80 miest na pochovávanie, 

postačí to na maximálne 10 rokov. Počas nich budeme pri-

pravovať výkupy po-

zemkov, výstavbu ces-

ty na nový cintorín na 

Východnej ulici, kde 

by sme už chceli pos-

taviť aj krematórium,“ 

uviedol primátor Mgr. 

Richard Rybníček. 

Dovtedy Mesto Tren-

čín plánuje rozšíriť aj 

http://www.trencin.sk/
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cintorín v Zlatovciach. 

www.trencin.sk 10.10.2013 

pomocná evidencia 726/1/2013  
 

Najlepšie separujúcim mestom na Slovensku v roku 2013 

sa stalo mesto Trenčín. Svedčí to o zodpovednom prístupe 

samosprávy, ale i samotných Trenčanov pri triedení odpadu. 

Hlavnú cenu v súťaži najlepšie separujúcich  miest a obcí 

na Slovensku 2013 získalo 

spolu s finančnou odmenou 

2.500 eúr Mesto Trenčín. 

Ceny udeľovala spoločnosť 

Envi-Pak vo štvrtok 10. októ-

bra 2013 na konferencii pod 

názvom Samospráva a sepa-

rovaný odpad“ uskutočne-

nej v Sielnici pri Banskej Bystrici. Ocenenie prevzal osobne 

trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček. 

„V Trenčíne žije približne 13 tisíc seniorov a práve oni sú 

ťahúňmi v separovaní odpadov a sú príkladom pre mladú 

generáciu. Na tomto ocenení je vidieť, že keď sa spoja sily, 

dokážeme byť úspešní,“ hodnotil úspech primátor. 

Spoločnosť Envi-Pak hodnotila, akú majú jednotlivé mestá 

a obce hustotu zbernej siete, ako a koľko kilogramov na 

obyvateľa vyseparujú. Slovenské mestá a obce povinne triedia 

odpad už tri roky. „Kým v Bel-

gicku vytriedia asi 45 kilogra-

mov komunálneho odpadu na 

obyvateľa, na Slovensku je to 

len okolo 25 kilogramov na jed-

ného obyvateľa V samotnom 

Trenčíne to bolo v minulom ro-

ku 2012 táto výška bola 67 kg 

http://www.trencin.sk/
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na osobu,“ skonštatovala Hana Nováková z organizácie Envi-

Pak. 

www.trencin.sk 10.10.2013 

pomocná evidencia 728/1/2013 
 

Rekonštrukcia kanalizácie sa začala v mesiaci júl 2013 v 

križovatke pri ho-

teli Elizabeth. 

V mesiaci august 

2013 bola v trase 

kanalizácie nájdená 

telekomunikačná 

šachta, pre ktorú 

nebolo možné v 

prácach pokračo-

vať. Preto boli 

práce zastavené, zaistilo sa vypracovanie nového projektu 

s vyriešením zisteného stavu a jeho odsúhlasením dotknutých 

strán.  

Až po uzatvorení zmluvy medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., mohla sta-

vebná činnosť na rekonštrukcii kanalizácie opäť pokračovať. 

www.trencin.sk 14.10.2013 

pomocná evidencia 744/1/2013 

 

Niektoré úseky ulíc Na 

Kamenci, Janka Kráľa 

a Partizánska v Trenčíne 

dostali v mesiaci október 

nový povrch. Počas re-

konštrukčných prác došlo 

i k nevyhnutným doprav-

ným obmedzeniam. 

V tých dňoch sa rea-

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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lizovala súvislá oprava vozovky na Ulici Na Kamenci 

v mestskej časti Zlatovce v úseku medzi križovakami 

s ulicami Na Vinohrady a Na Záhrade. Povrch bol už vyfrézo-

vaný a pripravený na asfaltovanie, ktoré sa  realizovali dňa 23. 

októbra 2013. V tento deň bude doprava obmedzená, práce 

budú prebiehať na ceste v jednom jazdnom pruhu.   

Nevyhovujúci  

stav  cesty na Ulici 

Janka Kráľa, 

konkrétne v úseku  

od križovatky 

s Olbrachtovou 

ulicou po križovat-

ku so Zelenou uli-

cou, si vyžiadal  

súvislú opravu  

vrchného krytu vozovky. Počas stavebných prác bola obme-

dzená cestná premávka, opravovalo sa v jednom jazdnom 

pruhu. Na asi 70 metrov dlhom úseku cesty sa frézovalo už 

v piatok 18. októbra 2013 od 7.00 do 17.00 hod. Priaznivé 

počasie umožnilo asfaltovanie Ulice Janka Kráľa dňa 

25.októbra 2013. Dopravné značenie vodičov upozorňovalo, 

aby tu v čase opráv neparkovali, lebo by znemožnili pohyb 

mechanizmov po komunikácii. 

V istých dňoch dostala nový povrch vozovky aj 

Partizánska ulica a to v križovatke pri židovskom cintoríne. 

Najprv dňa 17. októbra 2013 bol povrch vyfrézovaný a potom 

piatok 25. októbra 2013 bol položený asfalt 

www.trencin.sk 17.10.2013 

pomocná evidencia 759/1/2013 

 

Od pondelka 28. októbra 2013 začalo Mesto Trenčín reali-

zovať novú investičnú akciu, ktorá by sanitkám i ostatným 

ulica dostáva nový šat 

http://www.trencin.sk/
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vozidlám uľahčila vstup do areálu Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne.  

V tento deň  úseku sa pred vchodom do nemocnice do 

priestoru pred fakultnou nemocnicou sústredili zemné strojové 

zariadenia, aby rozšírili cestu, vytvorili odbočovací prúd 

vstupu do nemocnice smerom od Biskupíc a od centra mesta 

a opravili sa aj chodník. 

Navyše, pribudne i prie-

chod pre chodcov pred 

vstupom do nemocnice. 

Počas prác bude zúžená 

cesta, a preto treba po-

čítať s obmedzením 

v doprave. V posledných 

decembrových dňoch 

i vzhľadom na pretrvá-

vajúce priaznivé počasie (bez mrazov) sa podarilo odovzdať 

nemocnici do užívania túto investíciu. 

V tom istom termíne Mesto Trenčín sa začala úprava 

križovatky Legionárska – Dlhé Hony, kde išlo o rozšírenie 

oblúkov v križovatke 

tak, aby autobusy hro-

madnej dopravy a ná-

kladné vozidlá pri od-

bočovaní na Legio-

nársku ulicu nevchá-

dzali do protismeru.  

www.trencin.sk 

25.10.2013 

pomocná evidencia 805/1/2013 
 

 

Železničná stanica v Trenčíne už desiatky rokov kazí 

vzhľad mesta. Toto by sa však v blízkej budúcnosti malo 

http://www.trencin.sk/
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zmeniť.  Podľa hovorkyne SIRS-u spojí autobusovú, ale 

i železničnú stanicu do jednej budovy, čo bude niečo ako 

letiskový terminál, kde sa bude dať prejsť suchou nohou. 

Súkromná investícia prinesie prácu 600 ľuďom a vytvorí 

1.150 parkovacích miest. 

Investícia re-

konštrukcie že-

lezničnej a auto-

busovej stanice v 

Trenčíne, ktorú 

pripravuje sú-

kromný inves-

tor, by podľa 

slov primátora 

Mgr. Richarda 

Rybníčka mala 

by priniesť dôstojný vstup do mesta už  v blízkej budúcnosti.  

V prvom rade treba povedať, že investícia, ktorá sa v meste 

Trenčín chystá, je súkromná a na súkromných pozemkoch a 

sčasti na pozemku železníc. Mesto Trenčín tento projekt 

nefinancuje. Treba konštatovať, že s obnovou železničnej 

a autobusovej stanice bude musieť prejsť revitalizáciou aj park 

v Trenčíne. 

Terminál a je-

ho priestory sa 

budú otvárať do 

parku, preto o je-

ho charaktere 

a využití rozhod-

nú občania sami. 

Malo by to byť 

miesto, kde sa 

budú môcť ľudia zástavky prímestskej dopravy 

železničná stanica z roku 1941 



640 

 

zdržať, dať si kávu. „Momentálne prebiehajú rokovania. Je to 

zámer a treba povedať, že reálny. Trenčín by sa mohol skoro 

dožiť novej autobusovej i železničnej stanice,“ povedal primá-

tor.   

Projekt „Terminál“ je prepojenie železničnej, autobusovej 

aj osobnej dopravy, pretože tu bude 1150 parkovacích miest. 

Všetko bude priechodné suchou nohou. Ide o projekt, ktorý 

bude mať charakter letiskového terminálu, objasnila zámery  

Ivana Strelcová, hovorkyňa súkromnej spoločnosti SIRS.  

S prvými terénnymi úpravami v okolí terminálu sa už 

začalo. Samotná výstavba však závisí od toho, ako sa 

dobuduje železničná trať. Predpoklad ukončenia týchto prác je 

niekde na prelome roku 2015/2016. Potom by sa súkromná 

investícia spoločnosti SIRS mala realizovať. Spoločnosť 

plánuje preinvestovať 107 miliónov eúr a pravdepodobne 

zamestná viac ako 600 ľudí.  

Na otázku či in-

vestícia nezaberie aj 

plochu parku a aké 

sú zámery s parkom 

do budúcna, hovor-

kyňa spoločnosti 

SIRS Ivana Strel-

cová odpovedala: 

„Investícia, tak ako 

je dnes naplánovaná 

je v súlade s územným plánom mesta Trenčín. Čiže nerobíme 

žiadne kroky na zabratie iného, ako toho, čo je schválené. 

Terminál však prepojíme s mestským parkom.“  

Mestský park by sa tak mal zmeniť z tranzitnej zóny na 

oddychovú  zónu. Zámery spoločnosti SIRS boli predložené 

na stretnutí s verejnosťou dňa 19. decembra 2013 v mestskej 

športovej hale. Okrem toho široká trenčianska verejnosť mala 

zástavky expresných autobusov 
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možnosť sa dozvedieť z propagačného materiálu, ktoré boli 

občanom do poštových schránok. 

www.sme.sk 13.12.2013  

pomocná evidencia 1037/1/2013 

 

Od 10. do 16. decembra 2013 bola skúšobne obojsmerne 

obnovená miestna komunikácia na Braneckého ulici pre 

osobnú dopravu. V tieto dni monitorovalo Mesto Trenčín 

a Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Trenčíne priechodnosť motorových 

vozidiel a jeho vplyv na zaplnenosť miestnej komunikácie 

a zrýchlenie automobilovej dopravy. Títo rozhodli, že takýto 

režim premávky zostane v platnosti až do uvedenia druhého 

cestného mosta do prevádzky, teda približne do 30. júna 2015. 

Informatívne značky o tom, že Braneckého ulica je pre osobné 

vozidlá prejazdná, zostanú na zjazde z mosta a za Obchodným 

domom Prior umiestnené do 31.12.2013. Toto rozhodnutie 

motoristická verejnosť privítala 

Mesto Trenčín 16.12.2013 

pomocná evidencia 1048/1/2013 

 

Vlastník rodinného domu Dušan Baluch na Moyzesovej 

ulici v Trenčíne je známy tým, že vo dvore ako i v rodinnom 

dome zhromažďuje 

rôzne druhy odpad-

kov. Približne pred 

piatimi rokmi Mest-

ský úrad v Trenčíne 

na vlastné náklady 

zlikvidoval odpad-

ky ich odvozom na 

verejnú skládku. Po 

vyčistení vlastník 
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domu sľúbil, že takéhoto spôsobu života sa zriekne a nebude 

zhromažďovať odpadky na  svojom dvore. 

No zostalo len pri sľuboch a zase začali susedia sťažovať, 

že opäť zhromažďuje odpad na svojom dvore a to nielen 

železo. V čase letných horúčav sa z pozemku šíril smrad  a čo 

bolo najhoršie, že sa 

rozmnožili hlodavce. 

Susedia sa boja otvárať 

dvere, lebo im môžu 

vbehnúť do bytu potka-

ny.  

Tých sťažností a pe-

tícií občanov bolo toľ-

ko, že trpezlivosť radni-

ce dosiahla hranicu únosnosti a  zmenila retoriku vzťahu 

k Dušanovi Balúchovi.  Hovorí o tom, vedúci stavebného 

útvaru Mgr. Ján Forgáč, keď povedal „odpad sme začali 

odvážať na náklady vlastníka za 6.000 eúr. Tieto náklady bude 

Mesto Trenčín od vlastníka vymáhať a v prípade, že si 

vlastník neuvedomí 

svoje správanie Mes-

to Trenčín pristúpi 

k exekúcii a takto 

zákonným spôsobom 

pomôžeme v okolí 

žijúcim občanom. 

Vstúpenie na cu-

dzí pozemok mesto 

zdôvodnilo ako po-

moc občanom, lebo jeho konanie je hrubým porušením mo-

rálky, ktorá neprimerane vplýva na občanov, ktorí žijú v su-

sedstve. Aj z tohto dôvodu bol tento zásah v poriadku v súlade 

so zákonom. 

okolie domu po vyčistení 
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Trenčianske noviny 16.12.2013 

pomocná evidencia 1043/2/2013 

 

Na časti hrádze v Trenčíne od železničného mosta smerom 

do Zamaroviec pri-

budlo v týždni od 

16. do 20. de-

cembra 2013 os-

vetlenie. Mesto 

Trenčín takýmto 

spôsobom reago-

valo na požia-

davky ľudí, ktorí 

týmto úsekom 

často prechádzajú, 

pre ktorých je v čase modernizácie železničnej trate tento úsek 

jedinou možnosťou pešieho prechodu z Istebníka, Orechového 

a Zamaroviec do centrálnej mestskej zóny. 

Na úseku hrádze od penziónu Zuzana po lávku pre peších 

mesto osadilo šesť stožiarov, ktoré nevyužívalo. Celkové 

náklady predstavovali sumu 3.300 eúr. 

www.sme.sk 22. 12. 2013  

pomocná evidencia 1054/1/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


