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Ekonomický život 

 

Spoločnosť Johnson Controls s viac ako 500 zamest-

nancami ukončila k 31. decembru 2013 organizačné náleži-

tosti v súvislosti s presťahovaním sa do priestorov AU Optro-

nics v priemyselnom parku a od 2. januára 2014 začala ofi-

ciálne činnosť v nových priestoroch. Zmenou lokality pôsob-

nosti Spoločnosti Johnson Controls z ulice Súvoz do priemy-

selného parku, pristúpilo Mesto Trenčín od 7. januára 2014 

pristúpilo k zmenám v mestskej hromadnej doprave tak, že do 

priemyselného parku budú ráno zachádzať niektoré spoje 

liniek číslo 5 a 6 a popoludní zase budú odtiaľto vychádzať 

niektoré spoje liniek 6 a 15. 

Spoločnosť Johnson Controls, ako jeden z najväčších dodá-

vateľov pre automobilky využil prázdne priestory taiwanskej 

spoločnosti AU Optronics a premiestnil sem svoje vývojové 

centrum. Do priestorov taiwanského investora by sa mala 

presťahovať aj spoločnosť AAF International z Nového Mesta 

nad Váhom s viac ako 114 zamestnancami, ktorá sa venuje 

výrobe klimatizačných zariadení. Ďalšie tri firmy - tnTEL, 

PrintAlliance a Agrotrend by si mali v priemyselnom parku 

svoje výrobné haly v priebehu roka 2014 postaviť. Print 

Alliance s výstavbou už začala. „V priebehu tohto roka 2014 

by mohlo v priemyselnom parku pracovať do 1.000 zamest-

nancov. Mesto Trenčín stále rokuje aj s japonskou spoločnos-

ťou Akebono, ktorá by mohla v prvej fáze priniesť do Tren-

čína 85 nových pracovných miest. 

www.sme.sk 07.01.2014  

pomocná evidencia 9/1/2014 

 

Projekt nájomného bývania vníma primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček už od začiatku svojho funkčného 

obdobia ako jednu zo svojich priorít. 
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Trenčín chce v budúcnosti riešiť nájomné bývanie 

prostredníctvom súkromných investorov. Od tých by si Mesto 

Trenčín byty buď odkúpilo alebo prenajalo. „Nič iné nám 

neostáva, len rýchlo začať rokovať so súkromníkmi, ktorí tu 

stavajú byty, že by sme časť bytov odkúpili alebo prenajali,“ 

predstavil svoje plány primátor. 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček chcel 

pôvodne použiť na výstavbu nájomných bytov dotácie zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania nechať a dva hektáre mest-

ských pozemkov v Mestskom hospodárstve a správe lesov. V 

rámci rozpočtu na rok 2014 zároveň plánoval vyčleniť 300-

tisíc eúr na výstavbu cestnej infraštruktúry v tejto lokalite. „Je 

lepšie, keď má mesto vlastné pozemky a stavia na nich, 

pričom mu na to prispeje štát,“ skonštatoval. Poslanci však 

finančné prostriedky rozdelili na iné akcie. 

Projekt nájomného bývania vníma primátor Rybníček už od 

začiatku svojho funkčného obdobia ako jednu zo svojich prio-

rít. Na začiatku svojho funkčného obdobia v roku 2011 ne-

dokázal presvedčiť poslancov o projekte „Idea Grade“, projekt 

zahrňujúci výstavbu takmer 700 nájomných bytov, pričom 225 

z nich by patrilo Mestu Trenčín. Chýbajúce nájomné byty sú 

podľa terajšieho primátora naďalej problémom Trenčína, ktorý 

bude musieť mesto v najbližšej budúcnosti riešiť. Vychá-

dzajúc z demografického vývoja obyvateľstva je nesporná 

skutočnosť, že mesto Trenčín rapídne starne, ľudia sa dožívajú 

vyššieho veku. Na to, aby zostávali mladí ľudia v Trenčíne a 

zakladali si tu rodiny, potrebujú vybudované zázemie, t.j. 

existenčné podmienky, v prvom rade prácu a bývanie. 

www.sme.sk 05.01.2014  

pomocná evidencia 10/1/2014 

Pomerne teplá zima ušetrila zatiaľ Mestu Trenčín nemalé 

financie na údržbe ciest. Náklady za november a december 

minulého roka 2013 predstavovali čiastku 34.935 eúr a za 
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mesiac január 2014 boli zatiaľ náklady nulové. Situácia sa 

však môže rýchlo zmeniť. V zimnom období v roku 2013 

zimná údržba stála Mesto Trenčín 407.000 eúr. Minuté 

peniaze počas tejto sezóny tak nie sú ani 10 % z tejto čiastky. 

Mesto Trenčín extra na zimnú údržbu financie nevyčleňuje. 

Používa peniaze z jedného balíka, ktorým rieši celkovú údržbu 

ciest, teda stavebnú, bežnú a zimnú. „Čím viac sa z neho 

minie na zimnú údržbu, tým menej zostane na opravy a 

čistenie ciest v meste a naopak.  

Mesto Trenčín počas kalendárneho roka zabezpečuje pravi-

delnú údržbu približne na 114 kilometroch miestnych komu-

nikácií a približne na 156 kilometroch chodníkov. 

www.sme.sk 19.01.2014  

pomocná evidencia 39/1/2014 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška podpísal 

dňa 16. januára 2014 

Dohodu o spolupráci me-

dzi Trenčianskym samo-

správnym krajom a Juho-

moravským krajom, ktorý 

zastupoval hejtman Mi-

chal Hašek. K podpisu 

došlo na veľtrhoch ces-

tovného ruchu „Regiontour 2014“ a „GO 2014“ v Brne 

uskutočnené v dňoch 16. až 19. januára 2014 a zúčastnili sa ho 

aj predseda Vlády Českej republiky Jiří Rusnok, minister pre 

miestny rozvoj Českej republiky František Lukl, primátor 

štatutárneho Mesta Brno Roman Onderka, pražský arcibis-

kup Dominik kardinál Duka, generálny riaditeľ Czech 

Tourism Rostislav Vondruška a  ďalší významní hostia. 

podpis zmluvy zľava – hejtman JMK Michal Hašek, Ing. Jaroslav Baška 

predseda TSK 
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Pri slávnostnom otvorení hejtman Michal Hašek povedal 

prítomným „Vítam vás v ex-

pozícii Juhomoravského 

kraja, na južnej Morave, v 

najkrajšej časti Českej 

republiky,“ prihovoril sa 

prítomným a vyjadril pote-

šenie, že môže s Trenčian-

skym samosprávnym kra-

jom spečatiť veľmi dobré 

vzťahy. „My už v praxi napĺňame heslo, že Európa je Európou 

regiónov a chceme, aby sa do budúcna táto regionálna 

dimenzia ešte viac prehlbovala,“ dodal hejtman druhého 

najnavštevovanejšieho kraja Českej republiky. Zmluva medzi 

oboma krajmi de-

klaruje spoluprácu 

pri organizovaní a 

koordinovaní predo-

všetkým prihranič-

ných aktivít podpo-

rujúcich ekonomic-

ké, kultúrne, vzde-

lávacie, humanitné, 

športové a ďalšie 

činnosti v prospech ďalšieho rozvoja slovensko – českej pri-

hraničnej oblasti. 

Za Trenčiansky samosprávny kraj prítomných hostí pozdra-

vil jeho predseda Ing. Jaroslav Baška, ktorý povedal, že „K 

dnešnému dňu naše kraje, mestá, obce a organizácie spolupra-

cujú na množstve projektov a verím, že po podpise tejto 

dohody bude spolupráca ešte lepšia. Je viac ako dôležité napl-

no využiť spolu s Juhomoravským krajom nové programo-

vacie obdobie rokov 2014-2020 na realizáciu čo najviac pro-

spečatenie zmluvy podaním ruky 
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jektov. Myslím tým najmä oblasti rozvoja infraštruktúry, 

vzdelávania, vedy, kultúry, výskumu a inovácií, cestovného 

ruchu a predovšetkým efektívne čerpanie prostriedkov z Eu-

rópskej únie,“ a všetkých pozval na návštevu Trenčianskeho 

kraja: „Príďte k nám objaviť nepoznané a to, čo už trošku 

poznáte, spoznajte ešte viac.“  

V stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja sa následne 

predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kra-

ja stretol s novým ho-

norárnym konzulom 

Slovenskej republiky 

v Brne Jaroslavom 

Weiglom. Spoločne si 

prezreli kopaničiarsku 

expozíciu, ktorá tiež 

reprezentovala náš kraj v Českej republike. 

Veľtrh „Regiontour“ je nosným projektom na podporu 

domáceho cestovného ruchu a incomingu v Českej republike. 

Zúčastňujú sa ho kľúčové subjekty a osoby s rozhodovacími 

právomocami v cestovnom ruchu Českej republiky a jedno-

tlivých regiónov. Veľtrh „GO“ sa zameriava na výjazdovú tu-

ristiku. Okrem tuzemských cestovných kancelárii a agentúr sa 

ho zúčastnili poskytovatelia služieb cestovného ruchu 

v obľúbených zahraničných destináciách.  

www.tsk.sk 17.01.2014 

pomocná evidencia 40/1/2014 

 

Krajské mestá na Slovensku, teda ani mesto Trenčín 

predpisy na dane v roku 2014 neupravovali, k zmenám došlo 

skôr v ostatných mestách.  

Trenčiansky región výraznejšie zmeny zďaleka tento raz 

obišli. Trenčín, Nové Mesto, Bánovce, Myjava mali pre svo-

http://www.tsk.sk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12794172&ids=6
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jich obyvateľov dobré správy. Trenčania tento rok 2014 nemu-

seli mať obavy, lebo výška daní a poplatkov sa nemenila, 

informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová. Napríklad 

za psa chovaného v byte v Trenčíne zaplatili občania opäť 30 

eúr. V prípade, že je pes v rodinnom dome, tak mesto vyrúbilo 

poplatok 12 eúr. Za byt bola určená sadzba sadzba 0,29 

eúr/m2. Túto skutočnosť ocenili občania.  

www.sme.sk 25.01.2014 

pomocná evidencia 75 /1/2014 

 

Vandalizmus v meste Trenčín neustále prekvapuje. Ako 

príklad sú uvádzane výťahy v podchode pri hoteli Elizabeth, 

ktoré počas Vianoc znečistili vandali, ktorí si tento priestor 

„pomýlili“ s verejnými toaletami. Zápach a špina vystrašili 

viacerých, ktorí tadiaľto prechádzali. Najmä rodiny s deťmi 

majú obavy aj o zdravie, nehovoriac o tom, že podchody sú 

súčasťou centra mesta, kadiaľ denne prechádzajú stovky ľudí 

a nielen Trenčanov. 

Viacerí občania sa sťažujú na stav výťahov, ktoré mnohí 

podľa vlastných 

slov radšej ani 

nevyužívajú. A tu je 

vyjadrenie jedného 

z nich, „Chodievam 

tadiaľ každý deň, 

ale výťahy už zá-

sadne nepoužívam“. 

Svoju skúsenosť 

z používania výťahu 

povedala Katka Ochránková. „Raz som mala tú česť ich 

vyskúšať. Keď sa otvorili dvere, vo vnútri výťahu bolo všetko, 

čo niekto pravdepodobne podvečer jedol.“ So svojou skúse-
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nosťou sa pridal Peter Krátky, ktorý po otvorení výťahu si 

myslel, že prišiel do záchodu. 

Mesto Trenčín však nemá veľa možností, ako zamedziť 

takýmto situáciám, lebo výťahy sú v podstate na mieste, ktoré 

nik nemá na očiach. Veď aj v uličkách pod hradom natrafím 

často na všeličo. Najhoršie je, že v noci niektorí využívajú 

takéto odľahlé miesta a netrápi ich, ako to bude ráno vyzerať.  

Otázne je aj to, ako by mestskí policajti postihovali napríklad 

bezdomovcov, ktorých 

by na mieste činu pris-

tihli. Možno by pomohlo, 

keby výťahy v noci ne-

fungovali. Mesto však ta-

kúto zmenu v prevádzko-

vaní výťahov neplánuje, 

keďže ich využívajú imo-

bilní i starší občania aj v 

nočných hodinách. 

A čo na to mesto? 

„Nedôstojné správanie niektorých ľudí nás zas a znova 

prekvapuje a zároveň veľmi mrzí,“ zareagovala hovorkyňa 

Mesta Trenčín Erika Ságová s tým, že kabínky oboch 

výťahov i celý podchod mesto po týchto nepríjemnostiach za 

pomoci aktivačných pracovníkov kompletne vyčistilo. 

Neustále problémy s používaním výťahov chce mesto 

najnovšie riešiť rozšírením kamerového systému, ktorý by mal 

vandalov pomôcť odhaliť. Mesto Trenčín na základe doteraj-

ších skúseností predpokladá, že znečistené výťahy nie sú die-

lom bezdomovcom, ale skôr mladistvých vandalov. 

Predpokladá sa, že do dvoch až troch týždňov budú namon-

tované do prístupových chodieb k výťahom a aj do výťahov. 

Zároveň na kamerový systém budú upozorňovať viaceré ozna-

my. Kamery osadené síce v podchode už sú. Umiestnili ich 
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tam nájomcovia stánkov v podchode, tie však snímajú len 

podchod, nie výťahy. 

Výťahy od svojho spustenia v októbri 2012 zažili množstvo 

problémov. Stač spomenúť, že ani nie tri mesiace po spustení 

dvaja mladíci vyradili výťah z prevádzky, poškodili panel 

vnútornej riadiacej jednotky i elektrický konventor.  Vtedy sa 

vďaka kamerám a zverejneniu záberov podarilo polícii mla-

dých páchateľov odhaliť. 

Aby Mesto Trenčín odhaľovalo takéto vyčíňanie, zvyšuje 

počet umiestnených kamier v centre každý rok. V súčasnosti 

je rozmiestnených 35 kamier a do roku 2016 plánuje v roz-

počte zvýšiť rozmiestnenie na 45 kamier.  

www. sme.sk 23.01.2014  

pomocná evidencia 76/1/2014 
 

Od 1. februára do 30. apríla 2014 zisťovali pracovníci Šta-

tistického úradu Slovenskej republiky údaje pre štatistiku 

rodinných účtov. Povinní sú preukázať sa osobitným pove-

rením, ktoré im umožňovala funkciu opytovateľa vykonávať.  

Účelom štatistického zisťovania bolo získať informácie 

o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb 

v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú 

na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického 

úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev 

a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na 

účely posudzovania sumy životného minima. 

Údaje pre štatistiku rodinných účtov zisťuje Štatistický 

úrad Slovenskej republiky pravidelne. Pre rok 2014 bolo na 

Slovensku do zisťovania vybraných viac ako 230 obcí, medzi 

nimi aj mesto Trenčín. Do zisťovania je zaradených takmer 2 

tisíc domácností, v Trenčíne prichádza do úvahy približne 

o 60 vybraných domácností. 
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Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti v rámci toh-

to zisťovania poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na 

štatistické účely. Za ochranu dôverných aj osobných údajov 

zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Nie je to 

jediné zisťovanie štatistických údajov v tomto roku. O ďalších 

zisťovaniach bude úrad obyvateľov priebežne informovať. 

Mesto Trenčín 06.02.2014 

pomocná evidencia 106/1/2014  

 

Miesto kotolne pre vykurovanie tritisíc bytov na tren-

čianskom sídlisku Juh viacerým ľuďom prekáža. Ak keď spo-

ločnosť zabezpečujúca sľúbila premiestniť kotolňu na inú uli-

cu, toto zatiaľ nevykonala.  

Obyvatelia najväčšieho sídliska v Trenčíne sa už dlhší čas 

sťažujú na splodiny a nečistoty z kotolne na Liptovskej ulici. 

Dožadujú sa jej presťahovania. Avšak spoločnosť sa vyjadrila, 

že tak nebude skôr ako na budúci rok. Problémy majú ľudia s 

usadzovaním menších čiastočiek nečistôt, ktoré unikajú z ko-

tolne, ako aj so smradom. 

Spoločnosť na svoju obhajobu uviedla, že v uplynulom 

období kotolňa prešla všetkými kontrolami škodlivých emisií. 

Vykonal ich Okresný úrad odboru životného prostredia 

v Trenčíne. Máme však informácie od občanov, že to nie je v 

súlade s realitou. „Popolček majú ľudia stále na oknách a 

parapetoch,“ povedal Mgr. Ján Forgáč, vedúci útvaru staveb-

ného, životného prostredia, dopravy a investícií Mestského 

úradu v Trenčíne. Ľuďom spôsobuje okrem nečistôt problémy 

aj hluk prevádzky v kotolni. Aj Úrad verejného zdravotníctva 

firme nariadil, aby do konca roka 2013 urobili opatrenia na 

zníženie hluku. Spoločnosť následne požiadala o predĺženie 

termínu do konca februára 2014,“ vysvetlil Mgr. Ján Forgáč a 

zároveň dodal, že úrad na konci mesiaca zhodnotí či firma 

hluk znížila.  
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Samotní obyvatelia sídliska si myslia, že niektorými kon-

trolami firma prešla priaznivo z dôvodu dostatku času na prí-

pravu. Kontroly sa však podľa odborníkov pravidelne nevy-

konávajú. „Keď k nám príde podnet, snažíme sa ho riešiť čo 

najrýchlejšie,“ po-

vedal Michal Fiala 

zo Slovenskej in-

špekcie životného 

prostredia. Inšpek-

tori by podľa neho 

zrejme odhalili, aj 

keby spoločnosť 

používala na spaľo-

vanie iný materiál. 

Túto možnosť však 

úplne nevylúčil. „Keby sme tam prišli na kontrolu a zbadali 

sme niečo, čo je rozpore so skutočnosťou, hneď by sme dali 

firme na mieste pokutu. Samozrejme, keď dáme spoločnosti 

dva dni dopredu vedieť, je možnosť, že zmenia médium 

kúrenia,“ dodal Fiala. 

Kotolňu prevádzkuje spoločnosť „Služby pre verejnosť“. 

Konateľ firmy Ing. Jozef Greňo upozornil, že najhoršie stavy 

z minulosti už vyriešili. Veď veľa sa do tejto kotolne investo-

valo vrátane filtrov a zmeny paliva, vysvetlil Ing. Jozef Greňo. 

Spoločnosť sa mala presťahovať do menej obývanej loka-

lity na Východnej ulici ešte v minulom roku 2013. Infor-

movala o tom ešte pri odkúpení pozemku na Liptovskej ulici. 

„Samotné sťahovanie ovplyvňuje napríklad aj postoj mesta. 

Vlani sa riešila otázka odpájania. Niektoré mestá na Slovensku 

podporujú centrálnu výrobu tepla, ale Mesto Trenčín nás v 

tomto smere nepodporuje. Musíme riešiť otázku odpájania 

existujúcich zdrojov tepla až potom sa rieši presun, povedal 

Ing. Jozef Greňo. 
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Na Východnej ulici má spoločnosť vlastný areál, ktorý je 

pripravený na uskladnenie paliva a vybudovalo sa logistické 

centrum. Postupnými krokmi pracujeme na tom, aby sme 

mohli premiestnenie uskutočniť približne v roku 2015,“ dodal 

Ing. Jozef Greňo. 

www.sme.sk 07.02.2014 

pomocná evidencia 107/1/2014 

 

Najväčšia výstava na Slovensku zameraná na lov kaprov 

modernými metódami sa po ôsmich rokoch sťahovala z 

Bratislavy na Považie. V poradí 9. ročník výstavy „Carp 

Show“ sa uskutočnil v dňoch 15 a 16. februára 2014 na tren-

čianskom výstavisku Expo Center. 

Organizátori tohtoročnej „Carp Show“ vymenili Bratislavu 

za Trenčín najmä z priestorových dôvodov. Trenčín im 

poskytol svoje priestory „Výstaviska Expo Center“. V tomto 

roku bol rozšírený „Carp Show“ aj o výstavu „Spinning Show 

Slovakia“ zameranú na lov rýb na prívlač“ 

Milovníci športového rybolovu našli počas víkendu v Tren-

číne doslova všetko, čo sa týka lovu kaprov a lovu na prívlač, 

t.j. rybárske prúty, navijaky, nástrahy, návnady, krmivá, rybár-

sku bižutériu, ale aj rybársky kempingový program, komplet 

oblečenie, sonary a iné technické pomôcky na lov kaprov a 

prívlač. 

Výstava „Carp Show“ sa stala už tradične miestom stret-

nutia renomovaných svetových rybárov. Ani na tomto ročníku 

nechýbal majster sveta v love kaprov Angličan Mitch Smith, 

jedna z najuznávanejších svetových kapacít v tvorbe nástrah 

pre lov kaprov Francúz Jean Marc Lebreton či vyznávač a 

propagátor extrémneho rybolovu Jakub Vágner. Ich pred-

nášky boli vrcholmi tohtoročnej výstavy. Najmä Jean Marc 

Lebreton si mimoriadne obľúbil Slovensko a chodí sem pra-

videlne. Zaujímavosťou je, že v rovnakom termíne sa koná v 
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Taliansku jedna z najväčších svetových výstav zameraných na 

lov kaprov a Lebreton dal pred touto výstavou prednosť Tren-

čínu. 

V prívlačovej časti výstavy nechýbali v sprievodnom pro-

grame prednášky a ukážky prívlače v podaní slovenských 

reprezentantov - majstrov sveta v tejto, pomerne novej ry-

bárskej disciplíne. Priamo pri bazéne ukazovali, ako fungujú 

nástrahy, aký výber prútov, navijakov a vlascov či šnúr je 

možno použiť pri tomto spôsobe rybolovu. 

www.sme.ak 15.02.2014  

pomocná evidencia 143/1/2014 

 

Trenčiansky samosprávny kraj sa v dňoch 20. – 23. fe-

bruára 2014 zúčastnil najvýznamnejšieho veľtrhu cestovného 

ruchu nielen v Českej republike, ale aj v celej strednej Európe 

– „Holiday World 2014“. Holešovické Výstavisko v Prahe 

privítalo viac než 800 

vystavovateľov z 50 

krajín sveta. Oficiál-

nym partnerom 23. 

ročníka veľtrhu bolo 

Maroko a v rámci 

tohto podujatia bolo 

možné navštíviť aj 8. 

ročník gastronomic-

kého veľtrhu „Top 

Gastro & Hotel“  a 

19. ročník veľtrhu golfového vybavenia a turistiky  „Golf 

Show“. 

Vo vlastnej expozícii privítal kraj okrem množstva návštev-

níkov viacerých vzácnych hostí, pôsobiacich v zahraničí aj na 

Slovensku, ktorí s obľubou vyhľadávajú Trenčiansky samo-

správny kraj aj na výstavách v Čechách. Toto podujatie bolo 
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príležitosťou aj na opakované pracovné stretnutia a rokovania 

so zástupcami partnerských regiónov z Jihomoravského 

a Zlínskeho kraja. 

Veľtrh ponúkol možnosť prezentácie viacerých miest, 

zariadení a organizácií z nášho regiónu, upriamil pozornosť na 

naše kultúrne atrak-

tivity, zaujímavé 

služby a produkty, 

ktoré môžu priniesť 

skvalitnenie a ino-

vovanie ponuky v 

oblasti cestovného 

ruchu a oddychu. 

Návštevníkom výs-

tavy sme predstavi-

li Trenčiansky sa-

mosprávny kraj nielen ako kraj pohody, ale aj kraj význam-

ých osobností vďaka obľúbenému a vyhľadávanému kalen-

dáru, ktorý bol tento rok venovaný dvanástim významným 

osobnostiam kraja. 

www.tsk.sk 25.02.2014 

pomocná evidencia 171/1/2014 

 

Železnice Slovenskej republiky prichádzajú v jarnom 

období s novotou, 

ktorou sa každé 

železničné prie-

cestie bude ozna-

čené unikátnym 

kódom. Cieľom 

tejto úpravy bude 

v maximálnej mie-

re zabezpečiť rý-
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chlu a účinnú pomoc. Číslo na samolepiacej fólii bude umiest-

nené na stranu výstražného kríža. Svedkovia nehôd tak budú 

môcť polícií či záchrankám dať dôležité informácie o mieste 

nešťastia. 

Na priecestiach pretrvávajú problémy s bezpečnosťou. 

Dochádza k častým stretom účastníkov cestnej premávky s 

dráhovými vozidlami so smrteľnými následkami a materiál-

nymi škodami. Nový číselný kód pomôže v prípade nehody na 

priecestí či uviaznutia vozidla v oblasti nebezpečného pásma 

záchranným zložkám kolíziu vyriešiť.  

Vodič či okoloidúci tak môže zavolať na linku 112 či 158 a 

ohlásiť nehodu s uvedením kódu priecestia. Každý kód bude 

obsahovať všetky dôležité základné informácie pre policajný 

zásah či zásah záchraniek. „Telefónne číslo výpravcu a 

dispečera, názov traťového a definičného úseku, železničná 

poloha priecestia, údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozem-

nej komunikácie, cestná poloha a cestné číslo križovania s tra-

ťou, miestny názov prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka, nad-

morská výška.“ To je základná databáza údajov.  

Na problémy s nehodovosťou poukazuje aj štatistika Že-

lezníc Slovenskej republiky. Za uplynulý rok 2013 na prie-

cestiach došlo k 46 nehodám, pri ktorých zomrelo desať ľudí a 

dvanásť sa ťažko zranilo. 

Na priecestiach dochádzalo za uplynulé obdobie k via-

cerým zmenám, ktoré smerovali k zvyšovaniu bezpečnosti. 

Minulý rok 2013 začali železnice zabezpečovať priecestia v 

okrajových lokalitách, kde nebola dostatočná signalizácia. V 

prípade, že pôjde o nezabezpečené priecestia, tak výstražné 

kríže nahradí zvuková a svetelná signalizácia v podobe 

červených blikajúcich svetiel a zvonením. Väčšie priecestia 

budú nahradené podjazdmi. Napríklad aj v Trenčíne. Pokiaľ 

nebudú podjazdy vybudované bezpečnosti pomôžu spomínané 

identifikačné kódy, ktoré označia priecestia v Trenčíne na 
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Vlárskej pri Bille či na Štefánikovej (vlečka do vojenského 

útvaru Kubra). 

www.sme.sk 12.03.2014  

pomocná evidencia 208/1/2014 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa                

24. marca 2014 mestskí poslanci schválili predaj pozemkov 

pre prvú časť závodu japonskej spoločnosti „Akebono Brake 

Europe N. V.“ za 

962 tisíc eúr. Je to 

investícia, o ktorej 

sa rokovalo dva 

a pol roka. 

Na druhý deň 

25. marca 2014 bo-

la podpísaná kúpno 

– predajná zmluva 

medzi Mestom 

Trenčín v zastúpení jeho primátorom Mgr. Richardom 

Rybníčkom a spoločnosťou Akebono Brake Europe N. V. 

v zastúpení splnomocneným zástupcom Kimiya Nakaom.  

Podpisom zmluvy sa vytvorili podmienky pre realizáciu 

výstavby nového závodu, ktorý by mal ešte v tomto roku 2014 

spustiť výrobu brzdových komponentov pre automobilový 

priemysel. 

Mesto Trenčín zís-

kalo túto investíciu 

v konkurenčnom boji 

s priemyselnými par-

kami Nitre, v Českej 

republike, Maďarsku 

a Poľsku. Investor plá-

nuje v prvej fáze vyt-
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voriť desiatky nových pracovných miest. Vzhľadom na súčas-

nú situáciu na trhu práce budú tieto nové pracovné miesta 

prínosom pre Trenčín a jeho obyvateľov. Investor deklaroval 

záujem o rozšírenie výroby a ak sa mu bude dariť plánuje s 

rozšírením výroby a tým aj zväčšiť doterajšiu plochu 8 hek-

tárov na plochu až 12 hektárov. V nadväznosti na túto sku-

točnosť sa vytvorí niekoľko stoviek nových pracovných miest. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 234/1/2014 

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa                

24. marca 2014 poslanci odsúhlasili nové nájomné zmluvy pre 

Duklu a.s. aj Duklu, n.o., s výnimkou prenájmu ľadovej 

plochy a tiež priestorov - striedačiek, šatní, tribún, sociálnych 

zariadení a hľadiska. 

Trenčianskemu hokejovému klubu Dukla Trenčín sa končí 

nájomná zmluva na Zimnom štadióne Pavla Demitru na konci 

marca 2014. O prenájme ľadu na ďalšiu sezónu 2014/2015 

budú mestskí poslanci rokovať až na májovom zastupiteľstve, 

pretože schváleniu chýbal jeden poslanecký hlas. „Vnímam to 

veľmi zle, pretože do všetkého sme ich pustili, ale na ľad 

nemôžu. Urobíme všetko pre to, aby sme to vrátili v máji tam, 

kde treba,“ vyhlásil predseda najsilnejšieho poslaneckého 

klubu v trenčianskom mestskom zastupiteľstve PaedDr. Da-

niel Beníček. 

Seniori Dukly už ukončili extraligovú sezónu, hokejisti sa 

vrátia na ľad až počas leta. Juniori však vo svojej lige stále 

bojujú. V prípade, že by to bolo potrebné, je pripravený klub 

zaplatiť za ľadovú plochu komerčný prenájom. Športový 

manažér Dukly Jozef Daňo dúfa, že v máji sa situácia vyrieši. 

„Bol by dosť veľký problém, keby sme ten prenájom nemali 

na ďalší rok. Určite budeme sedieť a riešiť to, uvidíme, čo 

bude,“ povedal. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13059513&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13059512&ids=6
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Trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček nevníma 

neschválenú nájomnú zmluvu ako problém. „Pokiaľ viem, 

sezóna sa začína niekedy v júli, auguste, teraz sa skôr 

dohrávajú súťaže. To sa nechá dobehnúť a v máji sa to 

schváli. Ja si skôr myslím, že z toho vyznieva komicky 

zastupiteľstvo, že sa neboli schopní dohodnúť, aby takúto 

normálnu vec schválili a nazbierali dostatočný počet hlasov,“ 

okomentoval situáciu. 

Niektorí poslanci zase nesúhlasia so symbolickým prenáj-

mom zimného štadióna. Poslanec JUDr. Ján Kanaba navyše 

kritizuje svojich kolegov, že klubu odpustili úroky z 

omeškania. „My tu nemáme peniaze na to, aby sme látali 

cesty, robili strechy na školách a odpustíme dlh 35-tisíc eúr. 

Na jednej strane si myslím, že toto hraničí už s drzosťou a 

aroganciou, pretože ak niekto dostáva dotácie od mesta na 

prevádzku štadióna, že ich to prakticky nič nestojí, oni na tom 

zarábajú, pretože hrajú hokej a ani jeden zápas neodohrajú 

zadarmo, tak potom akým právom chcú ešte, aby sme im my 

ešte odpúšťali dlhy, za to, že neskoro zaplatia faktúry? To je 

nonsens,“ zhodnotil sa JUDr. Ján Kanaba. 

 www.sme.sk 25.03.2014  

pomocná evidencia 235/1/2014 

 

Zadlženosť Trenčína klesla za tri roky o polovicu. Kým na 

začiatku volebného obdobia Mesto 

Trenčín zdedilo dlh 714 eúr na 

obyvateľa, dnes je dlh vo výške 379 

eúr. „V roku 2010 zadlženosť mesta 

dosiahla výšku 39,7 milióna eúr, čo 

tvorilo takmer 130 % bežných príj-

mov roka 2009. Mesto Trenčín vý-

razným šetrením dlh skresalo o 47 

% na aktuálnych 21,1 milióna eúr,” 
Mgr. Richard Rybníček 
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konštatoval primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. 

V súvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy sa do dlhovej služby od 1. januára 2014 

rátajú nielen bankové úvery, ale už aj investičné dodávateľské 

úvery. Aktuálny dlh Mesta Trenčín definovaný zákonom sa aj 

napriek šetreniu pohybuje na úrovni 56 % bežných príjmov 

mesta. Pre samosprávy je pritom zákonom stanovená hranica 

60 %. „Znižovanie dlhu hneď od začiatku funkčného obdobia 

bol zo strany Mesta Trenčín predvídavý krok. Ak by sme 

postupne hneď od začiatku výrazne nešetrili, dnes po zmene 

zákona, by sme boli s dlhmi nad zákonom stanovenou 

hranicou. To by bolo pre Trenčín určite likvidačné a vlastne 

neriešiteľné”, uviedol primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček. Ako ďalej dodal primátor, na druhej strane sa štát 

správa, ako keby on šetriť nemusel, lebo “celkový dlh verejnej 

správy vzrástol od konca roka 2010 z 27 miliárd eúr na 

očakávaných 39 miliárd eúr ku koncu roka 2013. To je príklad 

toho, ako štát samosprávy aj pod hrozbou sankcií a bankrotu 

núti šetriť a on sám si veselo míňa ďalej, dodal.  

www.sita.sk  28.03.2014   

pomocná evidencia 252/1/2014 

 

Jedna z najvýznamnejších investícií v rámci Slovenskej 

republiky smeruje do Trenčína. Spoločnosť „Akebono Brake 

Europe“ postaví v priemyselnom parku výrobný závod. 

Prípravné terénne práce na výstavbu závodu už začali. 

Mestskí poslanci odsúhlasili 24. marca 2014 predaj 

pozemkov  v trenčianskej priemyselnej zóne o výmere                        

41.856 m2 za celkovú kúpnu cenu  962.688 eúr pre spoločnosť 

Akebono Brake Europe, Belgicko. Ide o dcérsku spoločnosť 

Akebono Brake Industry Co., Japonsko, ktorá vybudovaním 

nového závodu v Trenčíne rozšíri svoje postavenie na trhu 

automobilového priemyslu v strednej Európe.  
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Predstaviteľ in-

vestora Kimiaa Na-

kao a primátor Tren-

čína Mgr. Richard 

Rybníček podpísali 

zmluvu     25. marca 

2014. „Týmto sa to 

neskončilo, ba nao-

pak, naša spolupráca 

sa začala. Od jesene 

2011 sme s investorom absolvovali maratón sériu veľmi ťaž-

kých rokovaní.  Túto investíciu sme získali v konkurenčnom 

boji s inými priemyselnými parkami v Nitre či Kechneci, ale 

aj v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Príchod spoloč-

nosti do Trenčína boli komunikované v súčinnosti so štátnou 

agentúrou SARIO a s Ministerstvom  hospodárstva Slovenskej 

republiky,“ uviedol primátor Trenčína Mgr. Richard Ryb-

níček. 

Pri vstupných rokovaniach Mesto Trenčín bolo vlastníkom 

len časti pozemkov v  lokalite priemyselnej zóny, ktoré 

potreboval investor pre investičný zámer. Zvyšnú časť 

pozemkov mesto majetkovoprávne vysporiadalo so štátom  – 

Slovenským pozemkovým fondom tak, aby boli pripravené 

v celosti pre od-

kúpenie a výs-

tavbu závodu.  

Investor plá-

nuje výstavbu 

haly na ploche 

asi 8.000 m2, no 

deklaroval svoj 

záujem v budúc-

nosti rozšíriť vý-
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robu až na plochu 12 hektárov. Japonská spoločnosť je dnes 

etablovaná hlavne na americkom a ázijskom trhu. Ide o 

svetového lídra vo vývoji a výrobe brzdových systémov pre 

automobily, motocykle, koľajové vozidlá a priemyselné stroje. 

V Trenčíne nepôjde len o montážny podnik. Bude v ňom i vý-

roba a časom aj vývoj a výskum.  

Do konca roka 2014 by mal závod začať s produkciou pr-

vých výrobkov. V priemyselnom parku je areál, kde bude 

závod stáť, už oplotený, v ktorom prebiehajú úpravy terénu 

pred výstavbou.  

Mesto Trenčín 04.04.2014 

pomocná evidencia 264/1/2014 

 

Americká spoločnosť Johnson Controls dňa 9. apríla 2014  

v priestoroch spoločnosti 

AU Optronics v trenčian-

skom priemyselnom parku 

otvorila „Technologické 

centrum“. Má rozlohu 11-

tisíc m2 a pracovať tu bude 

480 ľudí. Technologické 

centrum pôvodne sídlilo v 

priestoroch v blízkosti 

trenčianskeho výstaviska Expo Centrum a v budove tai-

wanskej spoločnosti AO Optroniks sú 

v prenájme.  

„V trenčianskom Technologic-

kom centre poskytujeme služby v 

oblasti vývoja, testovania a bench-

markingu kompletných sedadlových 

systémov a sedadlových komponen-

tov pre automobily, ako aj interiéro-

vých komponentov automobilov, ako viceprezident  Reiner  Schaab 
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sú napríklad prístrojové dosky, dverové panely, stredové kon-

zoly a stropné systémy. Technologické stredisko spoločnosti 

Johnson Controls v Trenčíne je dôležitou súčasťou globálnej 

výskumnej a vývojovej siete pre výrobky automobilových 

sedadiel a interiérov. Stredisko bolo založené v roku 2004 a je 

jedným zo 14 technologických stredísk pre vývoj automo-

bilových sedadiel a interiérov pre celý svet,“ povedal pri sláv-

nostnom otvorení viceprezident Engineering Complete Seat 

Europe obchodnej jednotky Automotive Seating spoločnosti 

Johnson Controls Rainer Schaab. 

Prítomných hostí pozdravil gene-

rálny riaditeľ spoločnosti Johnson 

Controls Clemens Lowinski, ktorý 

v krátkom príhovore priblížil aktivity 

spoločnosti Johnson Controls ako 

jedného z najväčších zamestnávateľov 

na Slovensku, keď poskytuje prácu 

viac ako 5.500 zamestnancom. Okrem 

Technologického centra v Trenčíne 

má Johnson Controls prevádzky na Slovensku v ďalších 

ôsmych lokalitách: 

- Biznis Centrum v Bratislave podporuje spoločnosť v oblasti 

financií, informačných technológií, nákupu, predaja, ľud-

ských zdrojov a programového manažmentu; 

- Závod spoločnosti Johnson Controls v Bratislave vyrába 

kompletné sedadlové systémy pre Volswagen a Porsche; 

- V Žiline spoločnosť prevádzkuje až tri závody, z ktorých 

prvý závod vyrába kompletné systémy sedadiel pre spo-

ločnosť KIA, druhý závod produkuje látky a tretí závod 

vyrába interiérové komponenty  pre rôznych zákazníkov 

automobilového priemyslu; 

- Závod v Martine vyrába poťahy na sedačky; 

generálny riaditeľ Johnson Controls                           

Clemens Lowinski 
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- Závod v Lučenci vyrába opierky hlavy a penové diely pre 

automobilové sedačky; 

- Závod v Námestove vyrába dverné panely, stredové kon-

zoly a ďalšie automobilové interiérové komponenty. 

Pred auditóriom hostí vystúpila Jeho Excelencia 

veľvyslanec USA na Slovensku Theo-

dore Sedgwick, štátny tajomník Minis-

terstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky Branislav Ondruš, 

ktorý ocenil spoločnosť, že prispieva k 

zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Potom 

vystúpil predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 

ktorý ocenil aktivity spoločnosti Johnson Controls v tren-

čianskom regióne. Ďalej informoval o podpore vzdelávania 

stredoškolákov v náväznosti na spojenie s praxou v podni-

koch, ktorých výrobný program je úzko spojený s učebnými 

plánmi vzdelávania. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček 

Mesta Trenčín vo svojom príhovore kon-

štatoval, že do uvoľnených priestorov tai-

wanského investora AU Optroniks, ktoré-

mu pre nedostatok zákaziek z pôvodného 

plánu zamestnať 1.300 osôb, zostalo len 

malé servisné centrum sa presťahovala od 1. januára 2014 

spoločnosť AAF International z Nového Mesta nad Váhom s 

viac ako 114 zamestnancami, ktorá sa venuje výrobe klimati-

začných zariadení.  

Popri japonskej firme Akebono, ktorá tu začala rásť a 

ďalších dvoch firiem, ktoré v tomto priestore chcú stavať, sa 

priemyselný park veľmi výrazne oživí a v tejto chvíli je to 

miesto, kde už teraz robí niekoľko stoviek zamestnancov. 

V budúcnosti  by  malo  v  priemyselnom  parku  pracovať  do 

Theodore Sedgwick 

Mgr. Richard Rybníček 
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700 osôb.  

Dnešným dňom sa priemyselný park v Trenčíne oficiálne 

rozšíril o Firmu Johnson Controls, ktorá na slovenský trh 

vstúpila v roku 1993 a na Slovensku celkovo zamestnáva 

5.500 osôb. Spoločnosť má svoje pobočky aj v ďalších 

krajinách strednej a východnej Európy ako napríklad v 

Slovinsku, Poľsku, Rumunsku, Českej republike, Bulharsku či 

v Macedónsku. 

Vyvrcholením slávnostného otvorenia Technologického 

centra bolo prestrihnutiu symbolickej stuhy otvorenia a záver 

patril prehliadke prevádzkových priestorov. 

www.Johnson Controls.sk 09.04.2014 

pomocná evidencia 284/1/2014 

 

Nový dopravný režim začal platiť na križovatke ulíc 

Električná a Ku štvrtiam po Veľkej noci, pretože sa začala 

budovať nová okružná križovatka od soboty 12. apríla 2014. 

V tejto súvislosti  bola zrušená  svetelná signalizácia  vo všet- 

prestrihnutie stuhy – zľava Theodore Sedgwick, Clemens Lowinski, Branislav Ondruš 

 

http://www.johnson/
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kých smeroch, obmedzili sa jazdné pruhy v križovatke. Úplne 

sa uzavrela vetva križovatky v smere na Juh (Ulica Ku 

štvrtiam) od Obchodného centra Laugarício, a to až po 

odbočenie ku Kauflandu a k čerpacej stanici pohonných hmôt 

Agip. Vznikla tak nová dopravná situácia, keď dopravné 

prostriedky sa mohli dostať len v priamom smere z Električnej 

ulice k Obchodnej zóne Belá a späť.  

Úsek cesty medzi okružnou križovatkou pri Baumaxe 

a Obchodným cen-

trom Kaufland bol 

zúžený len na 

jeden jazdný pruh. 

Vozidlá sa tadiaľto 

dostanú len do 

Kauflandu a na 

čerpaciu stanicu 

Agip, ale späť nie. 

Odtiaľ mohli ísť 

dopravné prostriedky len pripájacím pruhom na Električnú 

ulicu alebo cestou poza Kaufland na Inoveckú ulicu.  

Obchádzkové trasy pre nákladné automobily zostali  ulice 

Legionárska, Beckovská, Dlhé Hony a Inovecká. 

Obchádzkové trasy pre osobné automobily budú slúžiť ulice 

K dolnej stanici, Legionárska a Soblahovská. V smere od 

Laugarícia pôjde trasa pravým odbočením na križovatke 

Električná a Legionárska a následne po Legionárskej ulici 

okolo nemocnice až na okružnú križovatku so Soblahovskou 

ulicou.  

Zmeny nastali aj na svetelnej križovatke Električná – 

Legionárska, na ktorej sa upravilo radenie jazdných pruhov. 

V smere od Obchodného centra Laugarício zostane len jeden, 

jazdný pruh pre priamy smer a druhý jazdný pruh bude určený 

len pre pravé odbočenie na Legionársku ulicu.  
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Predpokladá sa, na konci mája 2014 by sa mohla používať 

nová okružná križovatka vo všetkých smeroch, aj keď práce 

na nej ešte nebudú celkom ukončené. Nová okružná 

križovatka súvisí s výstavbou druhého cestného mosta, 

ktorého investorom je Slovenská správa ciest.  

Mesto Trenčín 17.04.2014  

pomocná evidencia 305/1/2014  

 

Riaditeľ pobočky Štatistického úradu v Trenčíne Ing. 

Pavol Arpáš priniesol v polovici mesiaca apríl 2014 

štatistické výsledky z turistického ruchu v Trenčianskom kraji. 

Z jeho správy sme vybrali, že: 

organizácia dopravy počas výstavby kruhového objazdu pri Agipe 



209 
 

- v minulom roku 2013 sa ubytovalo v Trenčianskom kraji 

viac ako 230 tisíc turistov, z ktorých jedna štvrtina bola zo 

zahraničia; 

- na turistoch zarobili v roku 2013 hotely, motely a ubytovne 

v Trenčianskom kraji 23,9 milióna eúr, pričom priemerná 

cena za ubytovanie bola 24,62 eúr. Domáci návštevníci za 

ubytovanie zaplatili v priemere 22,90 eúr, zahraniční  

o 7,41 eúr menej; 

- najvyššia priemerná cena za ubytovanie bola v štvor-

hviezdičkových hoteloch v sume 39,80 eúr, najlacnejšie 

vyšlo ubytovanie v kempingoch a táboriskách v sume 

6,93 eúr.  

Ako ďalej doplnil, že na ubytovanie využívajú turisti 

prevažne hotely a penzióny. V kraji je spolu takmer 250 

ubytovacích zariadení so 4.781 izbami a 11.377 lôžkami, 

najviac ich je v okresoch Prievidza (83) a Trenčín (60). 

Trenčiansky kraj je naďalej atraktívny najmä pre našich 

susedov, najviac turistov prišlo z Českej republiky 44,3 %, 

ďalšou početnou skupinou boli návštevníci z Nemecka 14,2 

%, z Rakúska 6,5 % a z Poľska 5,6 %. Kým domáci 

návštevníci v zariadeniach prenocovali v priemere 4,2 krát, 

zahraniční návštevníci sa zdržali kratšie, prenocovali v 

priemere 3,8 krát. 

Oproti roku 2012 klesol  nielen počet zariadení, ale aj počet 

návštevníkov, o 5.697 osôb. Zariadenia zaznamenali medzi-

ročný pokles tržieb o 2,5 %. Priemerná cena za ubytovanie 

klesla o 0,85 eúr.“  

www.sme.sk 20.04.2014  

pomocná evidencia 309/1/2014  

 

Amfiteáter a stánky na Mierovom námestí dostanú nový 

šat. Mesto Trenčín ich zrenovuje do konca mesiaca máj 2014 

vo výške 20.000 eúr, ktoré poskytla Nadácia Slovenského 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13164034&ids=6
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plynárenského priemyslu za úspešný projekt „Vráťme život 

do centra Trenčína“. 

Pred Vianocami roka  2013 sa podarilo za jedno euro 

získať 40 nových predajných stánkov. V roku 2014 sa 

obnovilo 20 ďalších predajných stánkov a obnovilo sa aj 

prekrytie amfiteátra. 

Oslavy Medzinárod-

ného dňa detí budú 

prvým mestským po-

dujatím, kedy budú 

všetky predajné stán-

ky obmenené.  

Za peniaze z gran-

tu pribudne aj drobný 

mobiliár, ktorý prispeje k väčšiemu komfortu podujatí. 

Trenčianske noviny 19.05.2014 

pomocná evidencia 369/1/2014 

 

Mesto Trenčín dňa 1. júla 2014 podalo trestné oznámenie 

na zamestnankyňu mestského úradu pre údajnú spreneveru 

finančných prostriedkov.  

Zamestnankyňa Mesta Trenčín zrejme už od roku 2007 

nezákonne narábala s peniazmi samosprávy, keď spreneverila 

niekoľko desiatok tisíc eúr. Na nezrovnalosti sa prišlo pri 

tvorbe rozpočtu na budúci kalendárny rok 2015. Požiadavka 

na správu bytov sa zdala byť neprimeraná, pretože v minulosti 

Mesto Trenčín množstvo bytov predalo, výška sumy na ich 

správu bola príliš vysoká. Ako náhle Mesto Trenčín prišlo na 

tieto nezrovnalosti, okamžite konalo a podalo trestné ozná-

menie na neznámeho páchateľa a s daným pracovníčkou sa 

dohodlo na rozviazaní pracovného pomeru. Polícia trestné 

oznámenie prijala a mala by rozhodnúť v zákonnej lehote.  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13406541&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7310241
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Predpokladá sa, že zamestnankyňu  pravdepodobne obvinia 

z podvodu. „Pri trestnom čine podvodu, ak ide o značnú 

škodu, ktorou je suma presahujúca 26.600 eúr, páchateľovi v 

takomto prípade hrozí trest odňatia slobody na tri až desať 

rokov,“ povedal právnik JUDr. Ján Kanaba. 

 www.sme.sk 31.07.2014  

pomocná evidencia 512/1/2014 

 

Slovensko – čínska obchodná komora a China Council For 

The Promotion of international Trade provincie Shandong 

pripravili v Trenčíne dňa 2. júla 2014  a v Bratislave dňa 3.júla 

2014 obchodno – investičné fórum “Shandong Business 

Days in Slovakia”.  

Rokovania v Trenčíne prebehli v hoteli Elizabeth za 

prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslava Bašku, ktorý čínskym podnikateľom pred-

stavil investičné možnosti v Trenčianskom samosprávnom 

kraji. Okrem iného 

konštatoval, že „sme 

pripravení aj za po-

moci vlády doviesť 

do kraja nových in-

vestorov. Čínskym 

spoločnostiam sme 

predstavili náš kraj, 

možnosti podnika-

nia aj na konkrét-

nom príklade čín-

skej spoločnosti MESNAC, ktorá tu úspešne investovala“. Ďa-

lej vyzdvihol klady nášho kraja, ako je významná poloha, do-

brá dopravná infraštruktúra, či kvalifikovaná pracovná sila. 

„Ponúkli sme im kvalitnú pracovnú silu, vzdelaných odbor-

níkov, ktorí študujú na stredných školách v zriaďovateľskej 
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pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podpora 

odborného školstva je našou prioritou.“ 

Generálny riaditeľ spoločnosti MERTC Ing. Karol Vanko, 

ktorá je dcérskou spoločnosťou čínskej firmy MESNAC, pred-

stavil prítomným konkrétne možnosti a príklady spolupráce 

v oblasti výskumu a vývoja. 

Rokovania s čínskymi podnikateľmi sa zúčastnili aj 

zástupcovia firiem pôsobiacich v Trenčianskom samospráv-

nom kraji, ktorí boli oslovení prostredníctvom Trenčianskej 

regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory.  

Delegáciu China Council For The Promotion of inter-

national Trade sprevádzalo viac ako 30 čínskych podnikateľov 

zastupujúcich shan-

dongské spoločnos-

ti v oblasti stro-

járskeho priemyslu, 

dopravy a logistiky, 

bankovníctva, ob-

chodu a služieb. 

Vedúci čínskej 

delegácie a pod-

predseda CCPIT 

Shandong Song 

Geping, vyzdvihol, že čínske firmy by chceli investovať na 

Slovensku v oblasti strojárstva, gumárenského priemyslu, po-

travinárstva, logistike či financiách. Ako uviedol: „Spoluprácu 

vidím najmä v troch oblastiach: v ekonomickej oblasti, 

v oblasti univerzitnej spolupráce a v oblasti kultúry, cestov-

ného ruchu a športu.“ 

Cieľom „Shandong Business Days in Slovakia“ bolo vyt-

voriť priestor na prezentáciu a bilaterálne rokovania slo-

venských a čínskych podnikateľov, predstavenie podnika-
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teľského prostredia a investičných možností. Návšteva čín-

skych podnikateľov v Trenčíne pokračovala prehliadkou 

Trenčianskeho hradu a prezentáciou stredovekej histórie a gas-

tronómie.  

V Bratislave 3. júla 2014 predstavitelia CCPIT Shandong a 

SCOK podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého 

je prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a výmeny informácií v 

oblasti obchodu a investícií.  

www.tsk 02.07.2014 

pomocná evidencia 464/1/2014 

 

Príspevok Mesta Trenčín na pokrytie straty za poskyto-

vanie služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej do-

prave sa za posledných osem rokov zvýšil o takmer 340 %. 

Kým v roku 2005 zaplatilo mesto prevádzkovateľovi mestskej 

hromadnej dopravy v Trenčíne ročne 528.000 eúr, v minulom 

roku 2013 to už bolo 3.311 milióna eúr. Podľa primátora 

Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka sa za posledných 

osem rokov znížil počet cestujúcich v mestskej hromadnej 

doprave o 22 %, počet najazdených kilometrov však stúpol o 

100.000 km. Prevádzka jedného kilometra vzrástla z 1,15 euro 

v roku 2005 na 2,71 euro v minulom roku 2013, čo je nárast o 

136 %. 

„Pokles počtu 

cestujúcich v 

mestskej hro-

madnej doprave je 

celospoločenský 

jav. Na jednej 

strane poklesol 

celkový počet 

obyvateľov v 

Trenčíne asi 

http://www.tsk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13392236&ids=6
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o 1.300 osôb, na druhej strane sú pre ľudí osobné automobily 

dostupnejšie, ako tomu bolo ešte pred niekoľkými rokmi. 

Nehovoriac o tom, že poskytujú najmä časové pohodlie. 

Človek nie je odkázaný na to, aby sledoval odchody auto-

busov,“ skonštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček s tým, 

že mestskú hromadnú dopravu využívajú v najväčšej miere 

študenti a seniori, teda skupina obyvateľov so zľavou na 

cestovnom. Takýchto cestujúcich je v súčasnej dobe viac ako 

50 %, pričom až 15 % z nich sú cestujúci s bezplatnou 

prepravou, doplnil trenčiansky primátor. 

Cestujúcich v mestskej hromadnej doprave podľa neho 

najviac trápi málo spojov, drahé cestovné, súbeh spojov a fakt, 

že nemajú priame spojenie z niektorých okrajových častí 

mesta. Najväčšie sídliská Juh a Sihoť sú prepojené takmer so 

všetkými ostatnými časťami. Trenčín má, ale také geografické 

členenie, ktoré neposkytuje veľa možností na usporiadanie 

liniek mestskej hromadnej dopravy medzi jednotlivými 

časťami bez prestupov. Menšie miestne časti nie je možné 

navzájom poprepájať. Mestská hromadná doprava je 

hromadná doprava. Preto autobusy musia byť aspoň sčasti 

naplnené, inak je to neefektívne využívanie verejných pros-

triedkov na prevoz jednotlivcov, zdôraznil primátor Mgr. 

Richard Rybníček. 

Pre budúce obdobia sa bude v Trenčíne pracovať na tom, 

aby autobusová doprava, vykonávaná vo verejnom záujme, 

bola na území mesta integrovaná. Aby cestujúci pri prestupe z 

prímestskej dopravy na mestskú nemuseli vlastniť rôzne karty. 

Už v súčasnosti sa povolilo akceptovanie čipovej karty 

multicard aj v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, 

ktoré sa doteraz dali využívať len v prímestskej doprave. 

Nakoľko ide o integráciu autobusových dopráv, ktoré sú v 

pôsobnosti rôznych územných celkov, toto bude možné len v 

súčinnosti so samosprávnym krajom, uzavrel primátor. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13392238&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13392233&ids=6
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www.sme.sk 17.07.2014 

pomocná evidencia 495/1/2014 

 

Dubnická firma TatraCom-Ferro, s. r. o., plánuje v Tren-

číne, v katastrálnom území Záblatie vybudovať závod na vý-

robu elektrickej energie z biomasy a odpadov v hodnote 6 mi-

liónov eúr. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila 

na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA). 

Termickým spracovaním vstupných surovín dôjde k vývoju 

syntézneho plynu (tzv. syngas), respektíve pyrolýzneho plynu, 

ktorý sa následne použije na výrobu elektrickej energie v 

procese spaľovania v zariadení kogeneračnej jednotky. Elek-

trická energia generovaná v kogeneračnej jednotke sa bude 

následne distribuovať do verejnej siete, uvádza  spoločnosť v 

zámere. Pre technologickú linku sa v projekte uvažuje s 

nepretržitou trojsmennou prevádzkou s dvoma pracovníkmi v 

jednej smene. V prevádzke sa predpokladá minimum zamest-

nancov v trvalom pracovnom pomere, pričom sa uvažuje s 

maximálne 8 zamestnancami. 

Predpokladaným termínom začatia a aj ukončenia výstavby 

navrhovaného projektu je podľa zámeru 4. štvrťrok 2014. 

TatraCom-Ferro, s. r. o., Dubnica nad Váhom vznikla v 

novembri 1993. Predmetom jej činnosti je okrem iného pod-

nikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpa-

dom, ako aj výroba alternatívneho paliva. Firma eviduje zá-

kladné imanie vo výške 9.294 eúr. 

www.sme.sk 23.08.2014  

pomocná evidencia 553/1/2014 

 

V rokoch 2010 až 2013 dokázali vylepšiť svoje hospo-

dárenie viaceré mestá, medzi ktoré patrí aj Mesto Trenčín. 

Toto konštatovanie sa objavilo v aktuálnom hodnotení 

„Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy“, ktoré boli 

http://www.sme.sk/
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zhotovené na základe prepočtov a údajov Ministerstva financií 

Slovenskej republiky. Po výrazne 

deficitných rokoch 2009 a 2010 

obce v roku 2011 dokázali 

stabilizovať svoje hospodárenie 

a v rokoch 2012 a 2013 obrat 

hospodárenia potvrdili ďalším 

zlepšení. 

Naše novinky 16.10.2014 

pomocná evidencia 681/1/2014 

 

Dňa 14. októbra 2014 sa začal jubilejný 20. ročník medzi-

národného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a 

telekomunikácií „ELO SYS 2014“. Súčasťou slávnostného 

otvorenia veľtrhu bolo vyhlásenie výsledkov súťaží „Elektro-

technický výrobok roka“, „Ekologický počin roka“, „Najús-

pešnejší exponát veľtrhu ELO SYS“, „Konštruktér roka“, 

„Unikát roka“ a „Najlepšia expozícia veľtrhu ELO SYS“ a 

udelenie poďakovania zakladateľom tohto podujatia. 

A teraz konkrétne k oceneniam: 

- Ocenenie „Najúspešnejší exponát veľtrhu 2014“ získal 

„Elektrický pohon Smart“, Typ: MU 2-02 od firmy IFT 

InForm Technologies, a.s., Bratislava 

V tejto kategórii sa komisia rozhodla udeliť „Čestné 

uznanie“, ktoré získal „Říadicí systém Tecomat Foxtrot“ 

od firmy Teco a.s., Kolín 

- Ocenenie „Ekologický počin roka 2014“ získala Kon-

tajnerová ošetrovňa s ostrovnou elektrárňou na báze 

obnoviteľných zdrojov energie ENIC-1C-Ambulance od 

firmy RMC s.r.o., Nová Dubnica a  Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

- Ocenenie „Konštruktér roka 2014“ bolo udelené kon-

štruktérovi  Ing. Martinovi Daříčkovi, PhD. z Ústavu 
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elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a infor-

matiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za 

„SkyBean váriometer“ 
V tejto kategórii sa komisia rozhodla udeliť „Čestné uz-

nanie“ konštruktérovi Ing. Mariánovi Hrubošovi zo 

Žilinskej univerzity v Žiline za „Mobilnú meraciu 

platformu“ 
- Ocenenie „Unikát roka 2014“ výrobok „PO II G 

280V/40kA“ od firmy KIWA, spol. s r.o., Trnava  

- Ocenenie „Elektrotechnický výrobok roka 2014“ získali 

„Nízkostratové trojfázové olejové transformátory s Al 

vinutím, typ aTOHn, 50 – 1000 kVA, so stratami A0 Bk 

max., podľa požiadaviek Ekodizajnu“ od firmy 

Bratislavské energetické závody - transformátory, a.s., Bra-

tislava 

V tejto kategórii bolo udelené „Čestné uznanie“ výrobku 

„Vodou riediteľný impregnant Wasol 40“ od firmy 

VUKI a.s., Bratislava 

- Ocenenie „Najlepšia expozícia veľtrhu EloSys 2014“ 
získali: 

1.   miesto  Expozícia firmy: SRS Light Design s.r.o.,  

autor Róbert Sloboda SRS Light Design 

2.  miesto  Expozícia firmy: IFT InForm Technologies,  

     a.s., autor Gabriel Snovák 

ELCOM 

 3.  miesto   Expozícia   firmy „ABB,  

s.r.o.“,  autor  Libor Krejčí Topo-         

grafik, s.r.o. 
 

Za víťazov celoslovenského finále 

technickej súťaže mladých technikov, 

ktorú dňa 16. októbra 2014 v rámci 

veľtrhu ELO SYS 2014 organizovala 

Slovenská spoločnosť elektronikov Bra-
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tislava boli vyhlásení: 

1. miesto:  Andrej Bača 

2. miesto:  Filip Barna 

3. miesto:  Darius Krišta 

www.expocenter 17.10.2014 

pomocná evidencia 691/1/2014 

 

Spoločnosti Tatra Real 

Trade, ktorá chcela pri Po-

sádkovom klube v Trenčíne 

postaviť podzemné garáže s 

polyfunkčným objektom, 

musí Mesto Trenčín na 

základe rozhodnutia Kraj-

ského súdu v Trenčíne zo 

dňa 16. septembra 2014 vy-

platiť spolu 330.493 eúr, včítane deväťpercentného ročného 

úroku z omeškania za sedem rokov. Finančnú transakciu 

odobrili na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2014 poslanci 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zmenou rozpočtu. 

Spoločnosť Tatra Real Trade požadovala od Mesta Trenčín 

pôvodne odškodnenie 1,7 milióna eúr za údajne zmarenú 

investíciu, keď pri kopaní jamy pri Posádkovom klube objavili 

zvyšky starého múru, 

ktoré Ministerstvo kul-

túry Slovenskej repu-

bliky vyhlásilo za ná-

rodnú kultúrnu pamiat-

ku. Spoločnosť Tatra 

Real Trade preto od 

zámeru ustúpila a po 

výkopoch zostala jama, 

ktorú podľa vtedajšieho primátora Ing. Branislava Cellera 

http://www.expocenter/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13522620&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7463162
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13522617&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7463162
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nazvali Trenčania „Cellerovou jamou“. Mesto Trenčín spomí-

nanú jamu, ktorá roky hyzdila širšie centrum mesta, na jeseň v 

roku 2012 zasypalo.  

Podľa predsedu finančnej komisie Mestského zastupiteľ-

stva Ing. Pavla Kubečku, ktorý zmenu rozpočtu predkladal. 

Krajský súd v Trenčíne nárok spo-

ločnosti Tatra Real Trade voči 

Mestu Trenčín zamietol s tým, že 

Mesto Trenčín škodu nespôsobilo. 

Krajský súd v Trenčíne však za-

viazal Mesto Trenčín zaplatiť Ta-

tra Real Trade zábezpeku, ktorú 

spoločnosť vyplatila Mestu Trenčín za pozemky na základe 

zmluvy z roku 2007. Tá sa stala podľa rozhodnutia súdu 

neplatnou. 

www.sme.sk 28.10.2014  

pomocná evidencia 703/1/2014 

 

Tretí ročník oceňovania historických hotelov, ktorý orga-

nizovala „Asociácia historických hotelov Európy“, ktorá zas-

trešuje takmer 500 historických hotelov v dvadsiatich európ-

skych krajinách sa uskutočnil v priestoroch hotela Elizabeth v 

Trenčíne dňa 28. októbra 2014. Na tomto stretnutí vyhlásili 

najlepšiu desiatku európskych historických hotelov, medzi 

ktorými bol ocenený aj trenčiansky hotel Elizabeth. Tento náš 

hotel patrí k hotelom s najlepšími službami pre zákazníka. 

„Ocenenie sme získali za dobré a kvalitné služby. O ocenení 

hlasovala široká verejnosť, ako aj predstavenstvo asociácie. 

Pre Slovensko je to výborná reklama, pretože o hotelierstve 

u nás, ako aj o samotnej krajine panujú stále predsudky,” 

povedal riaditeľ hotela Elizabeth Ján Svoboda. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13522619&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7463162
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Historické hotely Európy zastrešujú 15 členských asociácií 

po celej Európe. Sieť predstavujú hotely v zámkoch, palácoch, 

hradoch, opátstvach 

či iných historic-

kých budovách. 

Ocenené hotely 

stelesňujú vlastnosti 

a normy stanovené 

„Asociáciou histo-

rických hotelov“ 

Európy, ktorou chcú 

svoju vynikajúcu 

pohostinnosť s vášňou podeliť sa o svoje kultúrne dedičstvo 

prostredníctvom inovatívnych a autentických zážitkov,” ko-

mentovala oceňovanie predsedníčka predstavenstva asociácie 

Barbara Avdis. 

Okrem hotela Elizabeth v Trenčíne získalo ocenenie týchto 

deväť hotelov: 

- najlepším historickým hotelom sa stal Castle Leslie Estate z 

Írska,  

- hotel s najkrajšou prírodou Grandhotel Giessbach vo 

Švajčiarsku,  

- najlepší historický wellness hotel je Palazzo di Varignana v 

Taliansku,  

- najlepším hotelom s outdoorovými aktivitami sa stal Högbo 

Bruks Hotel vo Švédsku,  

- najromantickejší historický hotel je grécky Esperas 

Santorini,  

- najlepšiu reštauráciu majú v Lysebu v Nórsku,  

- najlepším reprezentantom historických hotelov Európy je 

rakúsky Hotel Schloss Leopoldskron,  

- cenu pre hotel s najlepším dedičstvom či historickým 

odkazom získal Hotel Portmeirion vo Walese, 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13521349&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7462135
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13521348&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7462135
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13521353&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7462135
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- a hotel s najlepším historickým príbehom je Château de 

Rigny. 

Ocenený hotel Elizabeth patrí k dôležitým stavebným 

pamiatkam mesta Trenčín. Dal ho postaviť barón Armin 

Popper v roku 1901 v historizujúcom pseudobarokovom slohu 

s prvkami secesie. Nazval ho podľa manželky cisára Františka 

Jozefa Erzsébet (Alžbeta). V roku 1919 odkúpila hotel Tatra 

banka a o dva roky neskôr sa zmenil názov hotela na Tatra 

hotel. V roku 2011 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V 

septembri 2012 ho otvorili pod menom „Hotel Elizabeth“. 

Nachádza sa priamo pod Trenčianskym hradom a iba z priamo 

z hotela je možné vidieť známy rímsky nápis na trenčianskej 

hradnej skale z roku 179 n. l. 

www.sme.sk 28.10.2014  

pomocná evidencia 696/1/2014 

 

Kauza medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou vyvolala 

u občanov mesta Trenčín nezodpovedané otázky najmä či to 

nebude mať vplyv na odber a cenu vody, alebo či obe firmy 

nebudú chcieť platby za odber vody.  Všetky tieto problémy 

vyplývali z vydaného predbežného opatrenia Okresným sú-

dom v Trenčíne, ktorým naďalej stanovila Trenčiansku vodo-

hospodársku spoločnosť aj naďalej za prevádzkovateľa vodá-

renskej a kanalizačnej siete.  

Ceny vodného a stočného sa nemenia. Aj napriek zmluvám 

o zmene prevádzkovateľa, ktoré niektorí Trenčania podpiso-

vali, sa od 1. novembra 2014 nemusia obávať dvojitej fak-

turácie ani prerušenia dodávok vody. Zdôraznila to riaditeľka 

Ing. Denisa Beníčková Trenčianskej vodohospodárskej spo-

ločnosti. „Občanom zabezpečíme služby v takej kvalite a 

rozsahu ako doteraz. Týka sa to teda aj ľudí, ktorí podpisovali 

zmluvy so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie,“ 
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vysvetlila generálna riaditeľka Trenčianskej vodohospodárskej 

spoločnosti Ing. Denisa Beníčková. Ľudia sa nemusia obávať 

ani toho, že by im prišli dve faktúry na zaplatenie vody, 

pretože tým, že Trenčianske vodárne a kanalizácie nebudú 

dodávať vodu, tak nemajú právo ani ju fakturovať. 

Množstvo pracovníkov z Trenčianskej vodohospodárskej 

spoločnosti prešlo do zamestnávateľskej pôsobnosti spoloč-

nosti Trenčianske vodárne a kanalizácie odliv týchto ľudí 

činnosť Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti neohrozí. 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť už má zapracova-

ných nových ľudí, ktorých sme prijali v rámci výpovednej 

lehoty zamestnancov, ktorí ich plnohodnotne zaškolili,“ doda-

la Ing. Denisa Beníčková. 

Okresný súd v Trenčíne má rozhodnúť o tom či zmluvný 

vzťah medzi Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a 

Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami  trvá aj naďalej. 

„Okresný súd Trenčín vydal predbežné opatrenie, ktorým 

odporcovi uložil povinnosť strpieť výkon práv a povinností 

navrhovateľa a plniť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy o 

nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v trenčian-

skom regióne a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvi-

siacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej 

infraštruktúry v trenčianskom regióne zo dňa 30. januára 

2003,“  povedal Michal Turák z Krajského súdu v Trenčíne. 

Podľa  jeho slov súd  taktiež navrhovateľovi uložil povinnosť, 

aby v lehote 60 dní od doručenia uznesenia podal na stálom 

rozhodcovskom súde pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komore v Bratislave návrh na začatie konania o určenie či tu je 

právo alebo právny vzťah medzi účastníkmi z tejto zmluvy aj 

po dni  31. októbra 2014.  

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, ktorú tvorí 

56 miest a obcí z Trenčianskeho kraja, sa voči tomuto roz-

hodnutiu odvolali nasledovného znenia: 
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„Podávame sťažnosť na Okresný súd v Trenčíne na disc-

plinárne konanie a chceme, aby sa pozrelo aj na to, ako vzni-

klo toto rozhodnutie súdu.  Budeme sa, ale brániť aj proti 

šíreniu poplašných správ voči obyvateľom, takže sme už 

podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa  na 

Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky a Úrad špeciálnej 

prokuratúry,“ povedal predseda predstavenstva Trenčianskych 

vodární a kanalizácií Mgr. Richard Rybníček. Ako ďalej 

informoval, toto predbežné opatrenie vydal súd v čase, keď 

súkromná Trenčianska vodohospodárska spoločnosť prestala 

platiť mestám a obciam zastúpeným v trenčianskych vodár-

ňach nájom. „V tejto chvíli nám súkromná spoločnosť, 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, ktorá vznikla priva-

tizáciou v roku 1998, dlhuje takmer dva milióny eúr za prená-

jom nášho majetku, ktorý prevádzkuje,“ povedal Mgr. Richard 

Rybníček. Informoval, že opatrenie súdu nie je definitívny 

stav. 

„My sa budeme našim odvolaním, čo najskôr snažiť tento 

stav zvrátiť, pretože verím tomu, že aj súdy uznajú, že ide o 

verejný záujem. Pokiaľ by tento stav mal trvať niekoľko 

mesiacov alebo rokov, je možné, že Slovensko, respektíve 

spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie by mohli prísť 

o 60 miliónov eúr z kohéznych fondov, ktoré sa momentálne 

investujú do trenčianskeho regiónu na odkanalizovanie a 

vybudovanie vodovodov v regióne a rekonštrukciu a výstavbu 

čistiarní odpadových vôd,“ dodal Mgr. Richard Rybníček. 

Podľa slov Ing. Jozefa Trstenského, podpredsedu predsta-

venstva Trenčianske vodárne a kanalizácie, je rozhodnutie 

súdu ovplyvnené neúplnými informáciami. „Na strane miest a 

obcí je zákon, morálka a etika. Zastupujeme  ľudí, ktorí nám 

dali dôveru vo voľbách a nedovolíme, aby sa im ublížilo. 

Informoval, že stav sa pre ľudí počas platnosti predbežného 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13519790&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7459905
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13519790&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7459905
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opatrenia nezmení, lebo cena vodného a stočného zostáva 

rovnaká. 

Trenčianske vodárne a kanalizácie získalo z eurofondov 60 

miliónov eúr na nové kanalizačné prípojky pre 11-tisíc ľudí, 

nové vodovody pre tritisíc obyvateľov a rekonštrukciu troch a 

výstavbu jednej čistiarne odpadových vôd pre 110 - tisíc ľudí. 

Podmienkou získania europeňazí bolo, že mestá a obce si 

budú prevádzkovať svoj vlastný majetok sami. To znamená, 

že podmienkou bolo vypovedať zmluvu súkromnej spoloč-

nosti Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Tým by zisk 

približne 1,5 až 2 milióny eúr ročne prešiel z rúk súkromnej 

spoločnosti do spoločnej kasy miest a obcí zastúpených v spo-

ločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie. Na rozdiel od 

súkromnej Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti sú 

mestá a obce povinné investovať celý zisk do rekonštrukcie 

svojich vodovodov a kanalizácií.  

www.sme.sk 27.10.2014 

pomocná evidencia 697/1/2014 

 

Vznik samostatných Trenčianskych vodárni a kanalizácií 

a.s. bol podmienený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 

621 zo dňa 22. augusta 1995 a uznesením Národnej rady Slo-

venskej republiky č. 

192 zo dňa 13. 

septembra 1995.  Na 

základe týchto usta-

novení bol vypraco-

vaný privatizačný 

projekt schválený 

Ministerstvom pre 

správu a privatizáciu 

národného majetku 

Slovenskej republiky.  
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Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín 

je vlastníkom väčšiny vodovodnej a kanalizačnej siete v Tren-

čianskom regióne. Spoločnosť Trenčianske vodárne a kana-

lizácie a.s. Trenčín je municipálna akciová spoločnosť, to zna-

mená, že akcionármi spoločnosti sú priamo obce a mestá z 

okresov Trenčín, Nové mesto nad Váhom a Myjava. Prioritou 

týchto obcí ako akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a 

kanalizácie a.s. Trenčín je plynulá prevádzka vodárenskej 

infraštruktúry, preto spoločnosť Trenčianske vodárne a 

kanalizácie a.s. Trenčín svoj prípadný zisk investuje do 

obnovy a rozvoja svojej vodovodnej a kanalizačnej siete. 

Na základe vypovedania zmluvy o nájme vodárenskej a 

kanalizačnej infraštruktúry so súkromnou spoločnosťou Tren-

čianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. sa spoločnosť 

Trenianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín od 1. novembra 

2014 stala prevádzkovateľom svojej vlastnej siete.  

Dôvodom vytvorenia samostatnej spoločnosti Trenčianske 

vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín bola vyššia efektívnosť 

spravovania infraštruktúrneho majetku, vodovodov a kana-

lizácií získaných bezodplatným prevodom od štátu na mestá 

a obce. Odpojením sa od materskej spoločnosti Trenčianska 

vodohospodárska spoločnosť, a.s. v Trenčíne sa naskytla spo-

ločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín reál-

nejšia možnosť získavania finančných prostriedkov pre nutné 

opravy a rozvoj vodovodných a kanalizačných zariadení. 

V súvislosti 

s uvedenou zme-

nou prevádzko-

vateľa siete vo-

dovodov a kana-

lizácie musia od-

beratelia pod-

písať nové Zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových 
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vôd so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 

Trenčín. Zmluvy budú odberateľom doručené do poštových 

schránok.  

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok ohľadom zme-

ny prevádzkovateľa siete alebo uzatvorenia zmluvy o dodávke 

vody a odvádzaní odpadových vôd sa potenciálni odberatelia 

informovať osobne v Zákazníckom centre Trenčianske vodár-

ne a kanalizácie na Kožušníckej ulici č. 4 alebo telefonicky. 

V priebehu 

mesiacov od 

začiatku roka 

2014 sa z ini-

ciatívy poslan-

cov Smer – So-

ciálna demokra-

cia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne rozprúdila diskusia, že túto reorga-

nizáciu Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. nezvládnu per-

sonálne a povedú k zdraženiu poplatkov za dodávku vody 

a odvádzanie odpadových vôd a všetku vinu zvalili na primá-

tora Mgr. Richarda Rybníčka, že včas neavizoval zmeny 

v poslaneckom zbore, ktoré nastanú pri zmene spravovateľa 

siete vodární a kanalizácií. 

Koniec týmto nejasnostiam, najmä v otázkach platieb dal 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako príslušný štátny 

orgán, ktorý vydal pre spoločnosť Trenčianske vodárne a ka-

nalizácie a.s. rozhodnutie o cene vodného a stočného na 

obdobie od 1. novembra 2014 do 31. decembra 2016, že cena 

vody sa zmenou dodávateľa nemení, teda, že: 

- cena za dodávku pitnej vody je stanovená na 1,14 eúr/m
3 

vrátane DPH; 

- cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody je stanovená 

na 1,15 eúr/m3 vrátane DPH; 
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vlastné poznámky 

pomocná evidencia  674/1/2014 

 

Prvý ročník súťaže hrobárov v kopaní hrobových miest sa 

uskutočnil dňa 6. novembra 2014 na výstave „Funeral“ 

v Trenčíne. Táto odhalila 

návštevníkom výstavy 

postupy a samotnú ná-

ročnosť práce hrobárov. 

Súťaže sa zúčastnili štyri 

družstvá po dvoch pra-

covníkoch pohrebných 

služieb z krajín V4, teda z 

Maďarska, Česka,  Slo-

venska a Poľska. 

„Účasť týchto krajín na súťaži bol zámerná, keďže s týmito 

štátmi susedíme a dochádza medzi nimi k výmene a prejaz-

dom zomrelých,“ povedal podpredseda Slovenskej asociácie 

pohrebných a kremačných služieb Vladimír Ecker. Odborná 

päťčlenná porota zostavená z odborníkov všetkých štyroch 

štátov hodnotila súťažiacich vo viacerých kritériách. Súťažiaci 

museli rešpektovať rozmery hrobu, ktoré sú dané štátnym 

zákonom  o pohrebníc-

tve, čiže museli vyko-

pať jamu v hĺbke 165 

centimetrov, šírke 80 

centimetrov a v dĺžke 

dvoch metrov. Dôle-

žitý bol aj čas, za ktorý 

dokázali miesto hrobo-

vé vykopať, či samot-

ná estetika,“ vysvetlil Vladimír Ecker.  

súťaž hodnotila medzinárodná porota 

slovenské družstvo v boji o najvyššie vavríny 
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Člen slovenského družstva Pavol Herák prezradil, že 

najťažšie sa pracuje v zimnom období, keď je pôda zamrznutá. 

Pre členov pohrebnej služby, ktorí kopú hrobové miesta je 

veľakrát táto práca nebezpečná. Najviac sa pri práci obávajú 

závalu. Keďže kopeme až do hĺbky dvoch metrov, často sa 

stáva, že kopajúcich zasype hlina. Vždy nám, ale pomôže 

nejaký spolupracovník. 

Niektorí pracovníci však v zamestnaní zažijú aj kuriózne 

situácie. Jednu z úsmevných príhod spomenul zástupca 

poľského družstva Ján Šesták, keď pri obrade do otvoreného 

hrobu spadol farár. Bol blízko jamy a pošmykol sa. Bolo to 

spôsobené daždivým počasím, keď všade bolo blato. Nakoniec 

sme ho vytiahli a pohreb pokračoval ďalej. 

Podľa  člena českého 

družstva Petra Havla je 

práca hrobára ťažká pre 

nesmiernu zodpoved-

nosť. Všetko sa totiž dá 

opakovať, ale ak raz 

skazíte pohreb, tak je to 

skazené nastálo a robíte 

si vtedy zlú vizitku.  Mu-

sia sa teda zakaždým plniť všetky úlohy, ktoré treba a byť za 

každých okolností pripravený. Svoju prácu ale robím s láskou 

už jedenásť rokov. 

Porota súťaž družstiev v kopaní hrobových miest vyhod-

notila takto: 

1. miesto získalo družstvo Slovenska, 

2. miesto získalo družstvo z Poľska, 

3. miesto získalo družstvo z Čiech, 

4. miesto získalo družstvo z Maďarska. 

pomocná evidencia 781/1/2014 

 

víťazné družstvo s trofejou 
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Spomedzi členských štátov Európskej únie má Slovensko 

jeden z najnižších počtov bytov na 1000 obyvateľov a jeden z 

najvyšších podielov mladých do 35 rokov, ktorí žijú s rodičmi. 

V Trenčíne je evidovaných 151 žiadostí o nájomné bývanie 

a Mesto Trenčín disponuje len 122 bytmi.  

Z histórie desiatich predchádzajúcich rokov je známe, že 

bolo navrhnutých viacero projektov, ktoré zahŕňali aj výstavbu 

nájomných bytov v Trenčíne, ktoré neboli schválené aj 

mestským zastupiteľ-

stvom. Naposledy v ro-

ku 2012 sa nepodarilo 

dotiahnuť do konečnej 

fáze projekt „Idea 

Grande“, ktorý zahŕňal 

výstavbu takmer 700 

nájomných bytov, z 

ktorých malo 225 pr-

padnúť Mestu Trenčín. Podobne sa nepodarilo do konečnej 

fáze rovnako bytovú výstavbu 120 bytov v areáli mestského 

hospodárstva, z ktorých malo byť 27 pre nájomníkov rešti-

tuovaných bytov. Je zaujímavé, že poslanci najskôr podporili 

tento zámer schválením sumy, ktorá počítala aj s prípravou 

územia, vrátane komunikácie a sietí, no neskôr od tohto 

zámeru odstúpili a sumu naň určenú uvoľnili na iné investičné 

akcie. 

V súčasnej dobe Mesto Trenčín disponuje 77 bytmi na 

Východnej a Kasárenskej ulici, 45 bytov vlastní mesto v 

odpredaných bytových domoch a 10 bytov je v ubytovacom 

zariadení na Kasárenskej ulici. Spolu je to spolu 122 bytov a 

desať ubytovacích zariadení. 

Záujemcov o cenovo dostupné nájomné bývanie v Trenčíne 

je veľa. V súčasnom období je evidovaných na Mestskom 

úrade v Trenčíne 151 žiadostí o prenájom nájomného bytu. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13551660&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7506576
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Podmienkou na získanie bytu od mesta je, že žiadateľ musí 

mať trvalý pobyt v Trenčíne a nesmie vlastniť žiadnu 

nehnuteľnosť. Okrem toho musí žiadateľ zdokladovať príjem, 

ktorý ale nesmie presahovať trojnásobok životného minima. 

Situáciu s nájomnými bytmi v Trenčíne sa  chystá zlepšiť pro- 

jekt súkromného investora. Ten plánuje na Východnej ulici 

postaviť približne 90 bytov, z toho 27 ako náhradných bytov 

pre nájomníkov reštituovaných bytov. Ďalšie nájomné byty by 

mohli pribudnúť v areáli zrušeného mestského hospodárstva a 

v budúcnosti s výstavbou nájomných bytov sa uvažuje pri pri-

vádzači medzi Zlatovcami a Záblatím.  

Nedostupné bývanie zasahuje najmä mladých. Vedie ich k 

odkladaniu založenia rodiny a pre mnohých mladých je tiež 

dôvodom odchodu do zahraničia. Časť tých, ktorí nemajú ani 

túto šancu, to vedie k stavaniu nelegálnych chatrčí, aby mali 

kde bývať. Bytový dlh sa za posledné desaťročia prehĺbil. 

Cenovo dostupné verejné nájomné bývanie najúčinnejšie 

zabezpečuje prístup k bývaniu, ako k základnému ľudskému 

právu pre široké vrstvy obyvateľov. Bez naplnenia tohto práva 

sa deti nemôžu v pokoji vzdelávať, dospelí nemôžu na seba 

vziať občianske záväzky, úspešne sa uchádzať o prácu a 

sťahovať sa tam, kde sú pracovné príležitosti. Nevyhovujúce 

bývanie ovplyvňuje neprospievanie detí v škole a ich odchod 

zo školy bez získania kvalifikácie. To sú výsledky hodnotenia 

zainteresovaných inštitúcií. 

pomocná evidencia 793/1/2014 

 

Medzinárodná skupina „Synot“ dňa 3. decembra 2014 

získala ďalšie významné ocenenie prostredníctvom slovenskej 

spoločnosti Synot W, a. s. držiteľom ceny „Merkúr 2014“ od 

Finančnej správy a Ministerstva financií Slovenskej republiky 

ocenili spoločnosti, ktoré za uplynulé zdaňovacie obdobie 
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prejavili najväčšiu daňovú disciplínu a za minulý rok zaplatili 

najväčšie čiastky na dani z príjmu v jednotlivých krajoch.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 836/1/2014 
 

Trenčianska medovnikárka Mgr. Mária Muráriková opäť 

bodovala na svetovom gastronomickom fóre. So svojím me-

dovníkovým dielom s te-

matikou včely získala na 

svetovom pohári v Lu-

xemburgu striebornú me-

dailu v kategórii „cukrár-

ska artistika“. 

Tento projekt podporil 

sumou 1.500 eúr Tren-

čiansky samosprávny 

kraj. Dielo nazvané „SOS“, ktorého posolstvom je záchrana 

včiel, ocenila odborná porota striebornou medailou v 

konkurencii 200 súťažiacich. Jej tohtoročné ocenené dielo je 

vlastne zúfalým volaním 

o po-moc pri záchrane včiel. 

Au-torku inšpiroval citát 

Alberta Einsteina, že „ak 

vymrie včela, vymrie 

ľudstvo“. Vo svojom diele 

zloženom z troch častí 

autorka približuje zrod včely, 

jej život, ale aj varovanie, 

ako mnoho krásneho vie človek zničiť. Na diele vytvorenom 

výhradne z konzumných ingrediencií pracovala 330 hodín, 

nerátajúc čas na štúdium. Vystavená medovníková krása má 

hmotnosť asi 20 kilogramov a autorka na ňu spotrebovala 50 

ks vajec a tri kilogramy medu. 

Mgr. Mária Muráriková so svojím dielom 

detail stvárnenej včielky z medového cesta 
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www.tsk.sk 04.12.2014 

pomocná evidencia 838/1/2014 

 

Jediným merateľným údajom, ktorý súvisí s cestovným 

ruchom, je návštevnosť Kultúrno-informačného centra 

v Trenčíne. Priemerne počet fyzických návštev kultúrno-

informačného centra predstavuje ročne okolo 20.000 turistov. 

Porovnávajúc štatistiku rokov 2013 a 2014 bol zaznamenaný 

mierny pokles, kým v roku 2013 využilo služby Kultúrno-

informačného centra v Trenčíne 21.120 návštevníkov, tak v 

minulom roku 2014 jeho služby využilo 20.842 návštevníkov.  

Nepriamo úmerne s fyzickými návštevami kultúrno-

informačného centra sa zaznamenal rast využívania 

elektronických informácií (web, maily, sociálne siete). 

Najčastejšie turisti žiadajú informácie o Trenčianskom hrade a 

ostatných pamiatkach v Trenčíne, žiadajú informačné mate-

riály, suveníry a hľadajú ubytovanie. Okrem lokálnych 

turistických miest najčastejšie návštevníci žiadajú informácie 

o hradoch a výletoch do okolia, cyklotrasách a možnostiach 

kúpania. Nezvyčajnejšie sú pomerne často kladené otázky, aké 

stromy obkolesujú historické Mierové námestie. Ide o 

brestovec západný. 

Napriek poklesu počtu návštevníkov kultúrno-informač-

ného centra paradoxne vzrástol počet turistov, ktorí sa 

ubytovali v Trenčíne. Potvrdzuje to vyšší výber dane za 

ubytovanie. Kým v roku 2013 sa vybralo na dani za 

ubytovanie 39.329 eúr, tak v minulom roku 2014 zaplatili 

turisti 41.516 eur, t.j. o 2.000 eúr viac. 

www.sme.sk 16.02.2015 

 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13633248&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7649074
http://www.sme.sk/

