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Tvorba a ochrana životného prostredia 

Zastavanie plochy mestského parku v Trenčíne je podľa 

člena komory slovenských architektov Ing. arch. Igor Mrvu 

porušením územného plánu Mesta Trenčín. Mesto zastavanie 

mestského parku potvrdilo, no kritiku odmieta. 

Projekt „Autobusového terminálu“ spoločnosti SIRS rozpú-

tal v Trenčíne veľkú diskusiu, pretože podľa niektorých od-

borníkov zasiahne aj do parku Milana Rastislava Štefánika 

a tým sa nedodrží záväzný limit jeho zelenej plochy. 

V čele neprajníkov projektu stojí architekt so 40-ročnou 

praxou Ing. arch. Igor Mrva, ktorý sa nazdáva, že zásah do 

parku je zbytočný. „Taktiež mi prekáža, že Mesto Trenčín túto 

skutočnosť obhajuje, akoby sa nič nedialo,“ povedal Ing. arch. 

Igor Mrva. Tvrdí, že záber z parku v rozsahu 2.050 m2, čo pri-

znali aj zástupcovia mesta, (čo nie je pravda). „Nehovorili 

však o tom, že výstavba týchto objektov zaberie aj ďalšie plo-

chy s výmerou 4.000 m2. Ide o rozptylové plochy pred navr-

hovanými pavilónmi,“ vysvetľuje architekt. Územný plán 

Mesta Trenčín pripúšťa, že na území parku sa dá stavať, ale 

len formou drobných sakrálnych a kultúrnych stavieb či drob-

ných stravovacích zariadení. 

„Ja som, ale presvedčený, že stavba na výmere 2.000 m2 

nie je drobná stavba,“ povedal Ing. arch. Igor Mrva. Rozptylo-

vé plochy spoločnosť vydláždi, ako to zástupcovia prezentova-

li na stretnutí s občanmi mesta Trenčín v decembri 2013. 

„Zeleň v parku je trávnatá, nie vydláždená plocha. Bez 

ohľadu na to, ako dobre to môže vyzerať,“ vysvetlil Ing. arch. 

Igor Mrva. Podľa neho projekt nedodržiava záväznú časť 

Územného plánu Mesta Trenčín. 

„V Územnom pláne Mesta Trenčín sa hovorí, že plocha ze-

lene v parku nesmie klesnúť pod 80 % jeho celkovej plochy. 

Navrhovanou výstavbou a spevnenými plochami, ktoré k nej 

nutne patria, by výmera zelene klesla hlboko pod touto hrani-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12743032&ids=6
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cou. Taktiež funkčná náplň navrhovaných objektov je v zmys-

le územného plánu pre tento park neprípustná.“ 

Ing. arch. Igor Mrva zdôraznil, že jeho názory na výstavbu 

„Terminálu“ so zabratím parku, ktoré publikoval na svojej 

webovej stránke, s ním zdieľajú  aj iní odborníci. „Pokiaľ ide 

o prácu pre architekta, je situácia v Trenčíne taká zlá, že aj 

keď mi niektorí kolegovia napísali, že so mnou súhlasia, ofi-

ciálne to nik z nich neprizná z obavy, že príde o zákazky v 

tomto meste,“ dodal Ing. arch. Igor Mrva. 

Hlavný architekt Mesta  Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš 

priznáva, že objekt „Terminálu“ do parku zasiahne, no poru-

šenie územného plánu odmieta. Ďalej pokračuje, že „keď pri-

šla spoločnosť SIRS pred dvomi rokmi s prvým zámerom, bol 

tento záber oveľa väčší, funkčne aj výškovo plánované budo-

vy boli v rozpore s územným plánom.“  

Tentoraz je návrh projektu „Terminálu“ v poriadku. Park 

má rozlohu približne 46-tisíc m2. V súčasnosti je zastavaných 

1.100 m2, na ktorých sa podieľajú tri objekty - reštaurácie 

Marcus, Rotunda a budova pôvodnej železničnej stanice. 

„Keď to počítame, tak je to spolu 2,4 % zastavanej plochy. 

Objekt „Terminálu“ zasahuje do parku 2.050 m2, čo predsta-

vuje 4,4 %, čo znamená spolu 6,8 % zastavanej plochy parku. 

Regulatív dovoľuje 10 %, čiže je to  úplne v súlade s územ-

ným plánom,“ povedal Ing. arch. Martin Beďatš. Hlavný ar-

chitekt Mesta Trenčín argumentuje aj tým, že po konzultá-

ciách investor „Terminálu“ zmenil koncepciu tak, aby do par-

ku zasahovali iba funkcie, ktoré do parku patria. 

„Ide o jednopodlažné menšie stravovacie, kultúrne alebo 

športové zariadenia, napríklad hudobné pavilóny, malé špor-

tovo-rekreačné zariadenia. Tých 2.050 m2 nie je jedna veľká 

plocha, nejaká obrovská vývarovňa, je to približne desať pre-

vádzok, z ktorých jedna by mala byť napríklad galéria, jedna 

požičovňa športových potrieb pre funkcie v parku, ďalej  ka-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12743036&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12743037&ids=6
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viareň, reštaurácia, bar a podobne,“ konštatoval Ing. arch. 

Martin Beďatš. 

Navrhované zariadenia by mali podľa jeho slov park spra-

viť bezpečnejším, dodať mu viac svetla a spraviť z neho prí-

jemné miesto na relax a oddych. „Aj miesta pre pavilóny in-

vestor vyberal tak, aby to bolo, čo najtolerantnejšie k súčasnej 

zeleni, zvažovali existenciu každého stromu na základe jeho 

kvality,“ povedal Ing. arch. Martin Beďatš.  

Hlavný architekt nesúhlasí s vysloveným názorom, že 80 % 

zelene, ktoré územný plán požaduje, v parku nezostane. „Ak 

by spoločnosť SIRS predložila návrh, ktorý by vyžadoval 

napr. viac spevnených plôch, a zmenšili by pomer zelene, tak 

„Terminál“ v žiadnom prípade to nepovolíme,“ dodal Ing. 

arch. Martin Beďatš. 

Spoločnosť SIRS akýkoľvek postup v rozpore zo zákonom 

či územným plánom odmieta. „Naša spoločnosť k 31. decem-

bru 2013 podala projekt pre územné rozhodnutie. Všetky kro-

ky, ktoré robíme, sú v súlade s územným plánom mesta a vo 

všetkých prípadoch, ktoré sa týkajú výstavby „Terminálu“, 

budeme postupovať štandardným a zákonným postupom,“ po-

vedala hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová. 

Podľa Pavla Fialu, konateľa spoločnosti, ktorá prevádzku-

je podnik hovorí, že „v blízkosti železničnej stanice,  stavba 

„Terminálu“ do parku nepatrí. Má to byť „Terminál“, ktorý ba 

mal byť pri železničnej a pri autobusovej stanici. Tento objekt 

má ďaleko od terminálu. Je to vlastne obchodný dom a ten do 

parku nemusí zasahova.“  

Ing. Richard Ščepko, autor projektu „Mestské zásahy“, ví-

ta myšlienku prepojenia autobusovej a vlakovej stanice. K zá-

sahu do parku sa však vyjadril kriticky. „Prekáža mi akceptá-

cia vedenia mesta k zabratiu časti mestského parku pre potre-

by obchodného centra,“ vysvetlil Ing. Richard Ščepko. Nesúh-

lasí s konaním spoločnosti SIRS. „Momentálne to pôsobí tak, 
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že spoločnosť si takmer kompletne zastavia svoje územie a 

rozptylovou plochou pred nákupným centrom zaberie časť 

parku,“ dodal Ing. Richard Ščepko. 

Spoločnosť SIRS prezentuje projekt „Terminál“ ako prepo-

jenie železničnej i autobusovej dopravy spolu s 1.150 parko-

vacími miestami. Spoločnosť plánuje preinvestovať 107 mi-

liónov eúr a pravdepodobne zamestná viac ako 600 osôb. 

www.sme.sk 13.01.2014 

pomocná evidencia 47/1/2014 

 

V prvom tohtoročnom vydaní Trenčianskych novín bol 

uverejnený článok „Trenčania prídu o časť parku“. Nezainter-

esovanému občanovi sa po jeho prečítaní mohlo zdať, že Mes-

to Trenčín robí niečo nekalé, ak dáva zelenú projektu „Ter-

minál“. 

V článku Trenčianskych novín je niekoľko vyjadrení Ing. 

arch. Igora Mrvu, ktorý nimi zavádza verejnosť. Hlavný ar-

chitekt Mesta Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš a vedúci 

stavebného úradu Mesta Trenčín Mgr. Ján Forgáč ho požia-

dali, aby im svoje argumenty vysvetlil. Na základe akých úda-

jov a štúdií šíri svoje závery?  

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček sa roz-

hodol otvoreným listom osloviť Ing. arch. Mrvu a jeho ďalších 

samozvaných odborníkov, ktorých vyjadrenia sú plné noviny a 

diskusné fóra. Ešte ani raz sa nestalo, aby mesto podržali a 

ukázali, že mu rozumejú, že im na meste záleží. Ak má Ing. 

arch. Mrvu skúsenosti napríklad z ciest po Južnej Amerike, 

ktoré spomína na svojej webstránke, pýtam sa, prečo ich ne-

využije v prospech nášho mesta? Píše: .No našich potulkách 

svetom sme spolu s manželkou prešli 9 juhoamerických štá-

tov. Celú cestu sme absolvovali miestnou autobusovou dopra-

vou. Tak som mal možnosť vidieť okolo 28 autobusových sta-

níc Niektoré je možno nazvať terminálmi.“ Prečo teda neoslo-
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vil priamo investora, ktorý by možno rád jeho skúsenosti pri 

projektovaní svojho zámeru využil? Prečo na verejnej prezen-

tácii dňa 19. decembra 2013 v športovej hale pred viac ako 

100 občanmi nepovedal ani slovo a nepoložil žiadnu otázku? 

Prečo bol ticho? 

Nevenoval by som tomu žiadnu pozornosť, keby pán Mrva 

v médiách nešíril klamlivé informácie. Myslím si, že ak to 

niekto myslí so svojím mestom dobre a je odborník, má do-

konca povinnosť sa vyjadriť, prispieť svojou odbornosťou k 

tomu, aby bol celý zámer ešte lepší. Ing. arch. Mrva a jeho 

družina však nehovoria o tom, čo treba zlepšiť, ale všetko ne-

gujú a šíria paniku. 

Práve preto som, ako primátor vstúpil do tohto procesu. 

Lebo mám obavy, že občania podľahnú nepravdivým sprá-

vam, stratia dôveru a chuť zapájať sa svojimi nápadmi do 

tvorby mesta. Ba 

naopak nerezig-

nujete. Je veľa 

Trenčanov, ktorí 

svojmu mestu 

pomáhajú. Mno-

hým som chcel 

verejne poďakovať, no odmietli to s tým. že nepotrebujú žiad-

ne ďakovné rečí a mediálnu slávu. Robia to preto, lebo tu žijú 

a majú Trenčín radi. Sú však medzi nami aj takí, ktorí naopak 

túžia len po pozornosti. S takými sa potom komunikuje len 

veľmi ťažko. 

Ale vrátim sa k „Terminálu“. Mrzi ma. že musíme opako-

vane dokazovať, že návrh je v súlade s územným plánom. Pri-

tom akoby zabúdame na náš hlavný cieľ, vytvoriť dôstojnú 

vstupnú bránu do centra mesta, kde sa ľudia budú cítiť bez-

pečne a príjemne. Súčasný stav oboch staníc a ani parku ni-

komu nevyhovuje. 

Vizualizácia priestoru. Pohľad z parku  M. R. Štefánika. 
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Oveľa viac ako šírenie paniky a klamstiev jedného archi-

tekta a jeho skupiny ma zaujíma, ako sa cítia rodičia, ktorí sem 

posielajú svoje detí do škôl, ako sa cítia občania, ktorí každý 

deň prechádzajú cez park, ako mesto vníma turista, pre ktoré-

ho je stanica a mestský park jeho prvým dotykom s Trenčí-

nom. Tomuto chcem venovať svoj čas a pozornosť.  

Podpísaný Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Tren-

čín. 

Echo 16.01.2014 

pomocná evidencia 71/1/2014 

 

Priestor pred evanjelickým kostolom so zeleňou a rozšíre-

ným chodníkom to je jeden z návrhov projektu „Mestských 

zásahov“, ktorý sa stane realitou v najbližšom období.  Roz-

hodli o tom zástupcovia Mesta Trenčín z oblasti životného 

prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Je to 

prvý návrh na zmenu mesta Trenčín z 38 „Mestských zása-

hov“, ktorý nezostane len vo forme náčrtu. „Tento návrh je už 

v takom štádiu, že mesto pripravuje technickú dokumentáciu 

na posúdenie s dopravným inšpektorátom,“ povedal organizá-

tor „Mestských zásahov“ Ing. Richard Ščepko.  

Návrh úpravy priestoru pred evanjelickým kostolom  vy-

tvoril Ing. arch. Matej Škriečka. ktorý komentuje, že „návrh 

sa snaží nájsť zaují-

mavé a zároveň 

praktické riešenie 

priestoru nielen pre 

dopravu, ale predo-

všetkým pre ľudí. 

Počíta so zúžením 

vozovky na dva 

jazdné pruhy, s roz-

šírením komunikácie 
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pre chodcov a s vytvorením oddychového a stretávacieho prie-

storu obohateného o absentujúcu zeleň a možnosť posedenia“. 

Podľa autora návrhu zásah rešpektuje súčasný priechod pre 

chodcov i jeho smerovanie. „Priestranstvo môže byť prípadne 

priamo prepojené so záhradou obklopujúcou kostol za predpo-

kladu odstránenia súčasného oplotenia.“ S týmto Mestským 

zásahom sa podľa Ing. Richarda Ščepka dá pracovať aj do bu-

dúcnosti, ktorý vo svojej vízii ide ďalej, keď hovorí, že „cesta 

pri evanjelickom kostole by sa napríklad mohla zdvihnúť na 

úroveň chodníka. Čiže chodec by bezbariérovo prešiel cestou 

a toto navýšenie by donútilo vodičov v tomto úseku spomaliť. 

Bola by to pasívna ochrana detí, starších ľudí a hlavne študen-

tov,“ dodal Ing. Richard Ščepko. 

Peniaze na projekty „Mestských zásahov“ schválilo Mest-

ské zastupiteľstvo v Trenčíne v čiastke 25.000 eúr vo svojom 

rozpočte na rok 2014. „Najskôr sa do komisie vybralo 10 pro-

jektov z 38 zásahov. Na tie sa vypracovali predbežný rozpo-

čet,“ povedal hlavný architekt Trenčína Ing. arch. Martin 

Beďatš. 

Okrem realizácie spomenutého projektu v tomto roku 2014 

pred evanjelickým kostolom, Trenčania sa dočkajú ďalších 

troch mestských zásahov. Ide o „Zelený ostrov“ pod Hasič-

skou ulicou, „Múrik pri synagóge“ a „Maľované názvy 

ulíc“. Schválené  projekty na realizáciu v roku 2014 sú  zá-

sahmi, ktoré sa týkajú oživenia zelene v mestských častiach. 

„Projektom „Maľované názvy ulíc“ chce umelec stvárniť 

ako atrakciu v historickom jadre mesta,“ povedal Ing. arch. 

Beďatš. Tieto Mestské zásahy dostali prednosť pred návrhom 

„Námestie študentov“ pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, ktoré 

bude realitou až v roku 2015. Rozhodlo sa o tom na rokovaní 

medzi riaditeľom gymnázia, predstaviteľmi Trenčianskeho 

kraja a Mesta Trenčín. Jedným z dôvodov oddialenia realizá-

cie je v tom, že Trenčiansky kraj ako zriaďovateľ školy upred-



630 

 

nostňuje dostavbu gymnázia. Plochu, kde by malo vzniknúť 

„Námestie študentov“, plánuje škola využiť ako zázemie pre 

dostavbu budov školy. „Ak by tam vzniklo Námestie študen-

tov, projekt dostavby gymnázia by bol obmedzený,“ povedal 

riaditeľ školy Mgr. Štefan Marcinek. 

Projektový zámer „Mestské zásahy“, zorganizovaný Ing. 

Richardom Ščepkom priniesol 38  návrhov na riešenie zlepše-

nia života ľudí, vybudovania cyklotrás, doplnenia zelene či re-

konštrukcie nevyužívaných priestorov. Autormi návrhov boli 

architekti, študenti, grafici i výtvarníci.  

www.sme.sk 27.01.2014  

pomocná evidencia 68/1/2014 

 

Začiatkom mesiaca febru-

ára 2014 sa v Trenčíne rozchý-

rila správa, že niekto po tichu 

asanoval Tisovu vilu. Z legen-

dárnej budovy s vežičkami na 

okraji lesoparku Brezina nad 

Trenčínom pri vodojemoch sa 

tak stala už minulosťou, keď 

po demolačných prácach zos-

tala z chýrnej budovy len hromada tehál.  

Pri zistení tejto sku-

točnosti začalo zisťova-

nie, kto je vlastníkom 

objektu, kto vydal asa-

načné rozhodnutie na 

spomínaný objekt, kto 

za tým všetkým stojí?  

Novinár Martin Ku-

kučka pozisťoval po-

stupne o Tisovej vile 

V Tisovej vile do roku 1982 sídlil Výskumný ústav ovčiarsky  

po roku 1994 Tisovu vilu spravoval majetok štátu ONV Trenčín 
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nasledovné skutočnosti:   

- objekt Tisovej vily s výhľadom na Trenčín od štátu kúpil 

v roku 2012 známy trenčiansky podnikateľ, významný zbe-

rateľ obrazov a spoluzakladateľ Smeru Bohumil Hanzel, 

za ktorú zaplatil jeden milión eúr. Jeho zámerom bolo, že 

objekt vráti do pôvodného stavu a urobí z nej miesto kul-

túrnych a umeleckých aktivít.  

- Bohumila Hanzela však v roku 2013 zradilo srdce, a tak 

zámery s Tisovou vilou museli ísť stranou. Dokonca bol na 

opakovanej operácii. Zhoršil sa mu zdravotný stav, tak sa 

rozhodol, že svoje zámery s Tisovou vilou nebude živiť vo 

svojich myšlienkach a ponúkol objekt na predaj. Kupec sa 

ohlásil a stal sa ním hokejista Marián Hossa.  

- Povolenie na  od-

stránenie stavby bolo 

vydané 29. januára 2014 

pre vlastníka – žiadateľa 

Mariána Hossu a man-

želku Janu Hossovú. 

V žiadosti uviedol, že 

„dôvodom zbúrania je 

výstavba nového rodin-

ného domu,“ potvrdil 

vedúci stavebného útvaru Mestského úradu v Trenčíne 

Mgr. Ján Forgáč. Vo svojom vyjadrení dodal, že vila ne-

bola chránenou stavbou z pohľadu pamiatkového zákona.  

- Marián Hossa sa k článku nevyjadril, lebo ako povedal je 

na Olympijských hrách v Soči. Po návrate zo Soči sa vyjad-

rí k danej problematike, odkázal Marián Hossa z dejiska 

olympiády. Ako človeku mu je ľúto, ale každý má právo, 

keď mu dajú povolenie svoj starý dom zbúrať a postaviť si 

nový,“ povedal predchádzajúci majiteľ vily Bohumil Han-

zel. 

nový majiteľ Tisovej vily Bohumil Hanzel dal jej a záhrade nový šat 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3318&pr=0.1&w_id=494&tstamp=1392618062&pid=540&cd=7c905795397a5f0506077f5ac0b35a05&f=1
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Keď sa o asanácii Tisovej vily dozvedela historička Tren-

čianskeho múzea PhDr. Janka Karlíková, zostala v šoku a 

jej bola prvá reakcia „Neverím!“, veď Tisova vila patrila ku 

koloritu mesta. Celé generácie Trenčanov chodili okolo nej 

na prechádzky do lesoparku. A takto mesto Trenčín prišlo 

o svoju históriu,“ 

dodala. Reakcia 

občanov na asaná-

ciu historického 

objektu mesta bolo 

jedným slovom - 

rozhorčenie. 

Začiatkom de-

väťdesiatych rokov 

sa uvažovalo o vy-

užití budovy Tisovej vily pre centrum záujmových činností 

mládeže v oblasti prírody a turistiky. Štát do rekonštrukcie ob-

jektu vložil nemalé peniaze a tesne pred dokončením vilu pre-

dal. Trenčanom bude tento objekt chýbať,“ vyhlásil občiansky 

aktivista Mgr. Richard Medal. „Je to obyčajné barbarstvo. 

Kto má peniaze, môže všetko,“ zhodnotili ďalší Trenčania. 

Plus jeden deň 15.02.2014 

pomocná evidencia 188/1/2014 

 

Dňa 31. januára 2014 

vyhlásil primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček medzinárodnú 

súťaž „Trenčín – mesto na 

rieke“ na najlepšie kom-

plexné urbanistické riešenie 

prepojenia centra mesta 

s riekou a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii 
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a prekládke železničnej trate a po vybudovaní nového želez-

ničného mosta. „To, že rieši sa architektonická vízia súbežne 

s rekon-štrukciou železnice je jedinou možnou cestou, ako 

z centra Považia urobiť atraktíne moderné európské mesto. 

Mojím zámerom je, aby sa Trenčín mohol porovnávať po re-

konštrukcii s takými mestami ako sú Salzburg, Graz“, povedal 

primátor Mgr. Richard Rybníček. Výsledkom riešenia ba 

malo byť kompaktné živé mesto so zabezpečeným dotykom 

s vodou. Zároveň začala fungovať webová stránka 

www.2014.trencin.sk, na ktorej sa mohli záujemcovia zare-

gistrovať do 4. marca 2014 bez ohľadu na to či  plánujú podať 

súťažný návrh, alebo nie. Termín na odovzdanie súťažných 

návrhov bol stanovený na 24. apríl 2014. Výsledky budú 

verejne vyhlásené 19. mája 2014 a najlepšie návrhy budú 

ocenené aj finančne, keď víťaz dostane 30.000 eúr, druhý 

v poradí dostane 20.000 eúr a tretí poradí dostane 10.000 eúr. 

Súčasne pri vyhlásení súťaže bola prezentovaná aj maketa 

centra mesta Trenčín v  Kultúrno-informačnom centre na Mie-

rovom námestí, aby laická a odborná verejnosť získala pred-

stavu o priestore, ktorý bude predmetom súťaže. Na makete je 

vymodelovaná po dokončení rekonštrukcia trate, nový želez-

ničný most a rozšírený most na Ostrov. „Biele miesta“ na troj-

rozmernom panely sú miesta, do ktorých by mali architekti 

a urbanisti zakom-

ponovať svoje ná-

vrhy, v ktorých bu-

dú riešiť zábavu, 

oddych, bývanie, 

vzdelávanie a vyrie-

šiť napojenie úze-

mia na jeden z hlav-

ných dopravných 

uzlov mesta. Tren-

http://www.2014.trencin.sk/


634 

 

čín aktuálne čelí zmenám súvisiacim s preložením železničnej 

trate v priamom centre mesta, ku ktorej práve dochádza v rám-

ci modernizácie európskeho železničného koridoru s plá-

novaným ukončením do roku 2016.   

Formou súťaže preto hľadá svieže a inovatívne urbanistické 

riešenia, ktoré prekonajú dopravné bariéry, prepoja historické 

centrum s oboma brehmi rieky Váh a vdýchnu mestu novú 

podobu a rozvojový impulz. Víťazné návrhy sa stanú podkla-

dom pre riešenie 

nového Územného 

plánu centrálnej 

mestskej zóny, kto-

rý mesto vypracuje 

na základe výsled-

kov súťaže. 

Pri tejto príleži-

tosti dalo Mesto 

Trenčín vypracovať fyzický model centrálnej mestskej zóny, 

v ktorej je už zapracovaný nový železničný most cez rieku 

Váh a preložená železničná trať. Maketa bola zložená 

z rozobe-rateľných častí, aby víťazný návrh, ktorý bude 

v mesiaci jún 2014 vybraný medzinárodnou porotou, mohol 

byť neskôr spracovaný a jednoduchým spôsobom vložený do 

existujúcej makety. 

Počas mesiaca febru-

ára 2014 bola maketa 

vystavená v Mestskej 

klubovni v priesto-

roch Kultúrno-infor-

mačného centra na 

Mierovom námestí.  

Na základe vý-

sledkov ideovej súťa-
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že Mesto Trenčín spracuje nový Územný plán centrálnej mest-

skej zóny, v ktorom môže dôjsť k mixu jednotlivých štúdií. 

Jeho realizácia nebude v priebehu roka čo dvoch rokov, ale 

môže sa horizont ukončenia pretiahnuť na desať či viac rokov. 

Libretom súťaže je „rozvíjať Trenčín, ako najlepšie miesto 

pre život na Slovensku a mesto, o ktorom sa vo svete vie“.   

 Na záver tlačovej konferencie primátor mesta Mgr. Ri-

chard Rybníček poprial všetkým riešiteľom a medzinárod-

ným tímom pri riešení centrálnej mestskej zóny, aby mali 

šťastnú ruku, nápady a otvorenú myseľ. Želám si, „aby váš 

výsledok bol lepší ako ten, ktorý nám pred viac ako sedemde-

siatimi rokmi zanechal Ferdinand Silberstein-Silvan, v neuve-

riteľnom nadčasovom urbanistickom diele, akým je Sihoť.“  

Zloženie členov medzinárodnej poroty: 

Riadni členovia  

A) Nezávislí:    

Juraj Šujan (Slovenská komora architektov, Bratislava,  

Peter Gero (bývalý riaditeľ rozvoja a výstavby 

centrálnych štvrtí mesta Hamburg. Odborný garant 

projektu „Trenčín si Ty“, Trenčín),  

Uli Hellweg (Internationale Bauausstellung - IBA GmbH, 

Hamburg, Nemecko), 

prof. Róbert Schnüll (Institut für Verkehrswirtschaft, 

Straßenwesen und  Städtebau an der Universität Hannover,  

Schnüll, Haller und Partner – Hannover, Germany),  

Prof.Thomas R. Matta (HSR Hochschule für Technik 

Rapperswil, Švajčiarsko),  

Drahan Petrovič (Inštitút urbánneho rozvoja, Vancouver 

Canada Bratislava),  

Martina Veselá (Národní památkový ústav Telč, Česká 

republika),  

Daniela Gažová (Ústav urbanizmu a územného 

plánovania, Slovenskej technickej univerzity Bratislava),  
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Pavol Kajánek (Riaditeľ divízie výskumu a vývoja, 

Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina), 

Tomáš Hanáček (Doktorand, Fakulta architektúry Slo-

venskej technickej univerzity Bratislava, člen pracovného 

tímu projektu „Trenčín si Ty“, Trenčín), 

za vyhlasovateľa:  

Ing. arch. Martin Beďatš (vedúci útvaru hlavného 

architekta mesta Trenčín); 

Expertná porota bude pracovať v 10 člennom zložení v nas-

ledujúcich odboroch: 

A)Nezávislí: 

pamiatková starostlivosť  

Jozef Múdry (Krajský pamiatkový úrad, Trenčín), 

Lýdia Kubeková (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 

Bratislava),  

ekológia 

Eva Wernerová  (AWE – ateliér záhradnej tvorby,  člen-

ka výboru krajinných architektov pre Slovenskej komore  

architektov, Piešťany), 

vodné toky   

prof. Viliam Macura (Katedra vodného hospodárstva 

krajiny, Slovenskej technickej univerzity, Bratislava), 

urbánna ekonómia   

Viktor Nižňanský (Komunálne výskumné a poradenské 

centrum, n.o. Piešťany), 

doprava 

Jiří Kašpar (Autorizovaný dopravný inžinier, DHV CR, 

s.r.o., Praha),   

urbánna bezpečnosť  

Vladimír Ondrejička (Spectra, Centrum excelencie pri 

Slovenskej technickej univerzite Bratislava),  
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sociológia, výskum verejnej mienky 

Miroslav Švec (Dicio Marketing, s.r.o. Bratislava), 

za vyhlasovateľa  

urbanizmus   

Ing. arch. Dušan Šimun (Mesto Trenčín – útvar hlavného 

architekta), 

doprava  

Ing. Jarmila Maslová (Mesto Trenčín – útvar životného 

prostredia, investícií a dopravy). 

pomocná evidencia 85/1/2014 

 

Rozbité osvetlenie, zdevastované dopravné značky, rozbitá 

reklamná vitrína, zničená mreža  - to je výsledok vyčíňania 

vandalov v noci zo štvrtka 30. na piatok 31. januára 2014 

v podchode pod Hasičskou ulicou v Trenčíne. 

Svoju devastačnú činnosť pravdepodobne začali vytrhnutím 

pásoviny z mreže, zakrývajúcej žľab pri vstupe do podchodu. 

Ňou potom porozbíjali 19 stropných svetiel tak, že funkčné 

zostali iba dve. Zrejme 

im to nestačilo, a tak 

svoju agresivitu namie-

rili na dopravné značky 

pri Kolibe a sklenenú 

reklamnú vitrínu, z kto-

rej zostal iba rám. Po 

zistení vyčíňania vanda-

lov Mesto Trenčín oka-

mžite podchod vyčistilo, opravilo mrežu na žľabe a zabez-

pečilo opravu svietidiel. 

Nad stavom podchodu v piatok ráno vyjadrila svoje rozhor-

čenie koordinátorka Mladých filantropov Trenčianskej nadácie 

Danka Adamusová. „To je katastrofa. Je to smutné a nahne-

valo ma to. Spolu s dobrovoľníkmi, mladými ľuďmi sme ve-
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novali množstvo energie, aby tento podchod vyzeral esteticky. 

Snažili sme sa z neho urobiť kultúrne prostredie, ktorým budú 

ľudia prechádzať s dobrým pocitom.“ Doplnila, že „v roku 

2011 podchod Mladí 

filantropi očistili, 

vymaľovali a dali 

priestor na prezentá-

ciu tvorby graffiti 

street artistom 

z viacerých kútov 

Slovenska. O rok ne-

skôr sa tu opravili 

poškodené dielce na 

bočnej stene, opäť sa steny vyčistili, hanlivé kresby a slová sa 

zatreli. Nejaký čas to vydržalo a dnes je tu hotová katastrofa.“ 

„Sme rozhorčení, ale určite nás toto neodradí. Nad týmto prie-

storom máme niečo ako sa povie patronát. Možno by stálo za 

to zamerať sa na kamerový systém, alebo viac tento priestor 

sledovať zo strany polície,“ doplnila. 

Na sfunkčnenie osvetlenia a nevyh-nutné opravy v pod-

chode musí mesto vynaložiť finančné prostriedky, ktoré by 

mohli urgentne použiť úplne niekde inde. „Aj preto ma hneva-

jú takéhoto prejavy agresivity. Ľudia sa sťažujú, že mesto 

máme špinavé a zničené, a pritom niektorí sa sami na tom po-

dieľajú. Na jednej strane tu máme skupinu mladých ľudí, ktorí 

sa snažia urobiť niečo pozitívne pre všetkých, ale na druhej 

strane zopár jednotlivcov, nespratníkov, možno ich rovesní-

kov, ktorí počas krátkej chvíle všetku tú snahu a prácu zlikvi-

dujú. Vážne uvažujeme o posilnení bezpečnosti v meste,“ po-

vedal primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Mesto Trenčín 31.01.2014 

pomocná evidencia 88/1/2014  
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Za vytriedené množstvá odpadu môžu mestá a obce na zá-

klade zákona o odpadoch žiadať o poskytnutie príspevku z Re-

cyklačného fondu. Nárok na príspevok vzniká pri hodnover-

nom preukázaní separácie a zhodnotenia príslušnej komodity.  

Túto možnosť využilo aj Mesto Trenčín a v roku 2013 po-

žiadalo o finančný príspevok za množstvá vytriedených zlo-

žiek odpadu za rok 2012. Mesto Trenčín preukázateľne vyse-

parovalo a zhodnotilo 441,282 ton plastov, 2 878,263 t papie-

ra, 427,28 ton skla, 24,955 ton pneumatík a 7,283 ton akumu-

látorov a batérií.  

Správna rada Recyklačného fondu na základe týchto množ-

stiev rozhodla o pri-

delení finančnej čiast-

ky vo výške 102.449 

eúr. Tieto finančné 

prostriedky môžu slú-

žiť len na úhradu ná-

kladov spojených so 

zabezpečením triede-

ného zberu, manipu-

láciou, dopravou vy-

triedeného odpadu na zhodnotenie, rozširovanie triedeného 

zberu a propagáciu triedenia odpadu. 

Mesto Trenčín 04.02.2014 

pomocná evidencia 99/1/2014 

  

V novom roku 2014 pribudli na Braneckého ulici 

v Trenčíne nové dopravné značky. Ich osadenie si vynútila 

premávka v oboch smeroch ulice, aby sa tak zamedzilo do-

pravným kolíziám, najmä pri Strednej zdravotníckej škole, kde 

sa nachádza priechod pre chodcov. V úseku komunikácie Bra-

neckého ulice od Gymnázia Ľ. Štúra bolo umiestnené zvislé 

dopravné značenie „Priechod pre chodcov“ na fluorescenč-
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nom podklade a vo-

dorovné dopravné zna-

čenie na červenobielom 

podklade je naplánované 

na jarné mesiace. Keďže 

v tejto lokalite sa nachá-

dza viacero škôl na túto 

skutočnosť upozorňuje 

zvislé dopravné značenie 

„Deti“. 

Trenčianske noviny 03.02.2014 

pomocná evidencia 103/1/2014, 92/3/2014 
 

Webová stránka Mesta Trenčín priniesla oznámenie všet-

kým občanom mesta Trenčín dňa 5. februára 2014, že v súvis-

losti s pokračovaním stavby modernizácie železničnej trate 

čakajú v roku 2014 mesto Trenčín ďalšie nevyhnutné obme-

dzenia a obchádzkové trasy, týkajúce sa najmä prevažnej časti 

Zámostia.  

Predbežne sa uvažuje o tieto akcie: 

- Podjazd na Vlárskej  

Začiatok budovania podjazdu popod železničnú trať na 

Vlárskej ulici je naplánovaný s príchodom letných prázd-

nin. Ako informoval zhotoviteľ stavby, práce na podchode 

budú trvať celý jeden rok. Pre automobilovú i pešiu dopra-

vu to bude znamenať veľký zásah do jej organizácie.  

a) Prvá etapa obchádzok potrvá do sprevádzkovania nové-

ho podjazdu na Brnianskej ulici medzi Zlatovcami a Zá-

blatím, čo znamená takmer do konca roka 2014;  

- Znova otvoria „Čierny mostek“  

K jeho obojsmernému sprejazdneniu pre osobné auto-

mobily by malo na Žabinského ulici dôjsť už v jarných me-

siacoch 2014. Pomôže tak v doprave smerujúcej na Zama-

rovce a Hrabovku. Zhotoviteľ tiež dočasne upraví komuni-
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káciu tak, aby pri „čiernom mosteku“ mali vodiči dostatoč-

ný rozhľad. Zároveň bude na križovatke s  Bratislavskou 

ulicou povolené aj zo Žabinskej ulice len pravé odbočenie. 

Vozidlá smerujúce do centra mesta tak odbočia vpravo na 

Bratislavu, na okružnej križovatke pri Lídli sa otočia 

a budú môcť pokračovať do centra. „Čierny mostek“ by 

mal byť otvorený do konca tohto roka 2014. 

- Ako do Istebníka a Zamaroviec 

Náhradná trasa do Istebníka a Zamaroviec bude značená 

cez úrovňové priecestie na Hlavnej ulici v Zlatovciach. Do 

Istebníka sa vozidlá dostanú cez Ulicu Na kamenci, ktorá 

bude pri kultúrnom dome rozšírená. Ďalej pôjdu Majerskou 

ulicou až ku kultúrnemu domu v Istebníku. Autobusy a ná-

kladná doprava v smere na Hrabovku budú trasované po 

Medňanského ulici a v opačnom smere po Ulici Podjavo-

rinskej. Aby nebolo úplne zamedzené parkovanie na týchto 

uliciach, budú jednosmerné. 

V smere na Zamarovce budú môcť ísť autá po Istebníc-

kej a Vlárskej ulici. V opačnom smere bude obchádzková 

trasa značená po Orechovskej ulici, ktorá bude len jedno-

smerná. Riešenie asi najviac problematického bodu v tejto 

obchádzkovej trase bude v súčasnosti v rukách dopravného 
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projektanta. Ide o križovatku ulíc Istebnícka, Orechovská, 

Majerskej a Medňanského. 

Na mieste železničného priecestia sa môže vytvárať pri 

jeho uzavretí väčší rad áut. Ďalšie riešenia obchádzok budú 

smerované tak, aby vodiči zvyknutí ísť po Bratislavskej 

ulici napríklad do Záblatia, priemyselného parku, alebo na 

Nové Mesto nad Váhom a nešli po Bratislavskej ulici. 

- Využitie diaľnice 

Pre osobné automobily je navrhovaná možnosť dočas-

ného využitia diaľničného privádzača pri stredisku správy 

a údržby diaľnic. O tomto riešení rokoval primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček s Ministerstvom dopravy 

Slovenskej republiky, diaľničnou spoločnosťou a políciou. 

Žiadna z týchto inštitúcií nevidí zásadný problém v sprí-

stupnení privádzača pre osobné automobily. 
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- Smer z Trenčína na Bratislavu 

Autá idúce na Bratislavu z centra mesta, budú mať vy-

značenú obchádzku po Električnej ulici okolo Obchodnej 

zóny Belá na cestu I/50 v smere Drietoma. Pre vozidlá do 

výšky 3,8 metra, ktoré prejdú cestným mostom, bude ob-

chádzková trasa vedená pod most cez Ulicu Ľudovíta Stár-

ka. Potom ďalej po Brnianskej a Zlatovskej ulici.  

Primátor rokoval s Ministerstvom dopravy Slovenskej 

republiky a Slovenskou správou ciest o tom, aby v čase 

týchto obchádzok bola už zrealizovaná nová prípojka Zla-

tovskej ulice na diaľničný privádzač. V súčasnosti je vo fi-

nálnej fáze príprava projektovej dokumentácie a všetko na-

svedčuje tomu, že by sa pripojenie malo stihnúť. Jeho reali-

záciu bude spolufinancovať aj Mesto Trenčín. V tohto-

ročnom rozpočte mesta je na tento účel vyčlenených 400 ti-

síc eúr. 

- Zmeny pre peších 

Pre chodcov bude vybudované dočasné priecestie cez 

železnicu pri okružnej križovatke na Bratislavskej ulici (pri 

Lídli). Tiež budú môcť využívať starý železničný most, ku 

ktorému sa dostanú po hrádzi a v čase budovania mostovky 

nad hrádzou po upravenej Radlinského ulici. K úprave nie-

ktorých priechodov pre chodcov dôjde na Bratislavskej uli-

ci.  

Mesto Trenčín 05.02.2014 

pomocná evidencia 111/1/2014 

 

Súťaž pre základné a stredné školy v zbieraní plastových 

fliaš, ktoré vyhlásil obchodný reťazec Lídl je v rozpore s vý-

chovou. Spomína to v otvorenom liste Ministerstvu školstva 

Slovenskej republiky predseda environmentálneho združenia 

„Špirála“ Mgr. Richard Medal. 
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Podľa projektu, ktorého autorom je obchodný reťazec Lidl, 

tri najúspešnejšie školy môžu získať hlavnú výhru v podobe 

nových športových ihrísk. 

V otvorenom liste sa konštatuje: „My sme v zásade vždy 

proti spotrebiteľským súťažiam, aj z toho dôvodu, že sú proti 

zmyslu environmentálnej výchovy. Motivujú totiž deti k zvy-

šovaniu spotreby. V tomto prípade je to o to horšie, že sa k tej-

to iniciatíve obchodného reťazca prihlásilo Ministerstvo škol-

stva Slovenskej republiky a podporuje projekt silou svojej au-

tority. Vidíme v tom nebezpečný precedens, lebo máme 

strach, aby sa zo škôl nestali ďalšie reklamné agentúry. Súťaž 

s oficiálnym názvom „Ekohry – Myslite EKOlogicky“ je v 

rozpore so zdravou výživou. Motivuje žiakov a rodičov k na-

kupovaniu nápojov, ktoré sú často zbytočne prisladzované a 

obsahujú prídavné látky. To je v rozpore s národnou koncep-

ciou rozvoja zdravia. Protest proti tejto súťaži treba riešiť 

osvetou. Budeme žiadať školy a školské zariadenia, aby kri-

ticky premýšľali o takýchto kampaniach a aby sa do nich ne-

zapájali.“ 

 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky „Ekohry“ pod-

porilo ako prostriedku na ochranu životného prostredia. Obha-

juje iniciatívu súk-

romnej firmy ako 

významnej úlohy 

pri podpore takejto 

ochrany svojimi ak-

tivitami. Preto re-

zort školstva pod-

poril tento projekt, 

ktorý má zvýšiť 

vplyv mladých ľudí 

na podobu prírody v budúcnosti.  
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Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa stará aj o 

zdravú výživu detí. Sú pripravené opatrenia, ktoré sa týkajú 

podpory stravovania mladých ľudí, kde je zakomponovaný aj 

zákaz predaja sladených nápojov v školách. „Pre nás je dôleži-

té to, že touto aktivitou chceme pomôcť konkrétnym školám, 

ktoré majú záujem o separácie odpadu,“ dodal hovorca minis-

terstva Michal Kaliňák. S tým súhlasia aj predstavitelia ob-

chodného reťazca Lidl. Podľa Tomáša Bezáka, hovorcu spo-

ločnosti Lídl, podobné súťaže sa osvedčili už v minulosti. 

„Preto sme sa aj tento rok rozhodli usporiadať súťaž pre zá-

kladné a stredné školy. Prostredníctvom „Ekohry“ chceme pri-

spieť k budovaniu ekologického povedomia žiakov, zároveň 

ich motivovať k športovaniu. Najúspešnejšie školy totiž získa-

jú športoviská a príspevky na obnovu existujúcich ihrísk v 

celkovej hodnote 210-tisíc eúr“. 

www.sme.sk 11.02.2014 

pomocná evidencia 124/1/2014 
 

Vlakovú dopravu na niekoľko dní vylúčili pre rekonštrukč-

né a stavebné práce v stanici Trenčín na traťovom úseku Tren-

čín - Trenčianska Turná, keď nepremávali vlaky od pondelka 

17. februára až do 

26. februára 2014. 

Vlaková doprava 

bola vylúčená z 

jednokoľajnej trate 

z Trenčína do Chy-

norian. Nepremáva-

lo šesť až osem lo-

kálnych vlakov, 

ktoré jazdia na tejto 

trati. Nahradené boli počas výluky autobusmi. Vlaky od Tren-

čianskej Turnej po Chynorany jazdili aj naďalej podľa platné-

ho cestovného poriadku. Agentúru Sita o tom informovala ria-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12886295&ids=6
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diteľka odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Sloven-

sko Jana Morháčová. Výluku na traťovom úseku robil správ-

ca dopravnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 16.02.2014  

pomocná evidencia 145/1/2014 

 

Trenčania sa sťažujú na niektoré neprehľadné križovatky a 

nebezpečné úseky v Trenčíne. Jednou z takýchto križovatiek 

v Trenčíne je križovatka miestnej komunikácie s priecestím 

železničnej trate pri obchodnom dome Billa a bývalom Mile-

xe. Sťažujú sa na ňu nielen vodiči motorových vozidiel, ale aj 

chodci. Niektorí z nich boli účastníkmi nehôd, iní k nim boli 

veľmi blízko. „Je to tam veľmi neprehľadné a každý prejazd 

zaváňa kontaktom a nehodou. Som skúsený vodič, poznám ta-

ké úseky aj v iných mestách, no kompetentní by to mali naozaj 

riešiť,“ povedal občan Ján Horný. Tento nebezpečný úsek, 

kde sa križujú ulice M. R. Štefánika, Opatovská a Kubranská 

je naplánovaný zmeniť v súvislosti s modernizáciou železnič-

nej trate. V priestore súčasného železničného priecestia sa vy-

buduje len podchod pre peších. Napojenie sídliska Sihoť na 

Štefánikovu ulicu 

bude vyriešený pod-

jazdom medzi uli-

cami Pred poľom 

a Jasná. Na tomto 

mieste v súčasnosti 

nebude Mesto 

Trenčín riešiť ani 

rekonštrukciu sema-

forov. To všetko 

musí počkať až do ukončenia výstavby spomínaných doprav-

ných kritických miest.  
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No v Trenčíne je ďaleko viac nebezpečných úsekov mest-

ských komunikácií, kde práve svetelná signalizácia ľuďom 

chýba. Takým nebezpečným úsekom je napríklad  Soblahov-

ská ulica pri obchodnom dome Lídl, kde hlavne z rána prechá-

dzajú deti z rodinných domov sídliska „Pod Juhom“ 

a obytných domov „Villa Park“ do Základnej školy na Bezru-

čovej ulici. V budúcnosti by tu malo pribudnúť nové značenie, 

keď zvislé dopravné značenie priechodu pre chodcov sa zmení 

za dopravné značenie na fluorescenčnom podklade.  

Nebezpečnosť niektorých miest v Trenčíne dokladujú údaje 

polície. Minulý rok 2013 sa na uliciach Bratislavská, Hasičská 

a Štefánikova v správe Krajskej správy ciest sa stalo celkovo 

dvadsať dopravných nehôd pri ktorých zomrela jedna osoba. 

Na mestských cestách v správe Mesta Trenčín polícia zazna-

menala najviac nehôd na Zlatovskej a Východnej ulici. Na 

každej došlo k štyrom incidentom. Polícia v minulom roku 

evidovala až 26 dopravných nehôd, ktoré vinníci neohlásili. 

www.sme.sk 20.02.2014 

pomocná evidencia 162/1/2014 

 

Obyvateľom Trenčína vyrazila dych voľne šírená po              

20. februári 2014 informácia o tom, že stavebné povolenie na 

stavbu podjazdu 

z Ulice Jasná na 

Ulicu Pred poľom 

a kruhového objaz-

du Ulice Pred po-

ľom bolo predĺžené 

do februára 2016. Je 

len jasné, že táto in-

formácia vyvolala 

u občanov nespo-

kojnosť, ktorí v tejto časti bývajú.  

stavenisko kruhového objazdu Pred poľom 25.02.2014 
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Keďže vedenie Mesta Trenčín nebolo o tejto novej situácii 

informované, primátor Mgr. Richard Rybníček sa nechal in-

formovať, čo sa vlastne stalo, čo bolo príčinou zmeny  termínu 

ukončenia stavby, keď pôvodný termín ukončenia stavby bol 

december 2013. Všetko vyplynulo z toho, že počas realizácie 

stavby Pred poľom došlo k značnému zdržaniu pre problémy 

s prekládkou plynových vedení nachádzajúcich sa v pries-

toroch novobudovaného podjazdu a zhotoviteľ musel práce 

prerušiť na približne deväť mesiacov.  

Vzhľadom na danú situáciu zhotoviteľ požiadal Stavebný 

odbor Okresného úradu v Trenčíne v polovici februára 2014 

žiadosť o predĺženie termínu stavebného povolenia na výstav-

bu podjazdu a kruhového objazdu Pred poľom do 22. febru-

ára 2016.  

 Primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček 

v rámci ďalšieho  po-

stupu výstavby hneď 

ako sa dozvedel ne-

priaznivé správy, po-

zval vedenie stavby 

dňa 24. februára 

2014, kde im oznámil 

svoje stanovisko, že 

mesto s predĺžením 

lehoty ukončenia 

stavby o dva roky zásadne nesúhlasí. Výsledkom spoločného 

rokovania vedenia Mesta Trenčín s vedením zhotoviteľa bola 

dohoda, že dodržia termín dokončenia podjazdu i kruhového 

objazdu do konca tohto roka 2014. Pre občanov by bolo kata-

strofou, ak by sa táto časť stavby mala realizovať do roka 

2016,“ skonštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý si 

myslí, že práve tento úsek modernizácie trate je v čase výstav-

miesto budúceho podjazdu z Ulice Pred poľom do Ulica Jasná 
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by najexponovanejší s výrazným dopadom na každodenný ži-

vot občanov.  

Stavebné práce na Ulici Pred poľom budú ukončené do 

konca tohto roka 2014, kedy bude zároveň stavba daná do 

predčasného užívania. Následne začne proces kolaudácie. 

Mesto Trenčín sa už dnes pripravuje na spevnenie a rekon-

štrukciu prístupových komunikácií k dotknutým bytovkám.  

Mesto Trenčín 26.02.2014 

pomocná evidencia 172/1/2014 
 

Od  3. marca 2014 bolo parkovisko na Mládežníckej ulici v 

Trenčíne pre verejnosť zatvorené. Dôvodom boli práce na 

modernizácii železnice cez 

mesto, pre ktoré musela byť 

ulica zatvorená. Obmedze-

nie potrvá približne do leta 

2015, keď by mali byť prá-

ce hotové. Po dokončení 

prác bude Mládežnícka uli-

ca dočasne využívaná opäť 

ako parkovisko. Defini-

tívne využitie tohto územia v budúcnosti však dá medzinárod-

ná súťaž „Trenčín - mesto na rieke“. Kým sa stavebné práce 

neskončia, budú musieť cyk-

listi aj chodci využívať ob-

chádzkové trasy. Upozornia 

ich na to dopravné značky 

a informačné tabule. Do-

pravné značky boli už roz-

miestnené. Na hrádzi, ktorá 

nie je miestnou komuniká-

ciou, budú ľudí o obchádz-

kových trasách upozorňovať informačné tabule. Mládežnícku 

ulicu modernizácia železničnej trate ovplyvňuje už od minulé-
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ho roka. Pri futbalovom štadióne stavbári prekladajú inžinier-

ske siete. Ulica tiež slúži ako príjazd na stavenisko v priesto-

roch bývalej letnej plavárne. Po dokončení inžinierskych sietí 

pri futbalovom štadióne príde na rad preloženie cesty na 

Ostrov. Súčasná zákruta doprava, z ktorej je pripojené parko-

visko, by mala byť posunutá bližšie k štadiónu. Na mieste kri-

žovatky Mládežníckej ulice s parkoviskom sa potom začnú 

práce na opornom múre novej železničnej trate vrátane pre-

mostenia. 

www.sme.sk 03.03.2014  

Trenčianske noviny 10.03.2014 

pomocná evidencia 184/1/2014, 201/1/2014 

 

Začiatok výstavby golfového areálu pri rieke Váh v Tren-

číne sa oddiali. Spoločnosť „Hoss Corp“, patriaca hokejovej 

rodine Hossovcov tam 

plánuje vybudovať gol-

fový areál, na asi desa-

tine plochy športovo-

relaxačný areál pre ve-

rejnosť a neďaleko areá-

lu parkovisko. Okresný 

úrad, oddelenie štátnej 

stavebnej správy 

v Trenčíne ako odvolací orgán vrátil mestu Trenčín rozhodnu-

tie pre nedodržanie všetkých ustanovení stavebného zákona 

pre územné konanie a územné rozhodnutie.  

Podľa Ľubomíra Pavlíka z oddelenia štátnej stavebnej 

správy Okresného úradu v Trenčíne dôvodom neudelenia roz-

hodnutia bolo neriešenie desaťmetrového manipulačného ko-

ridoru pozdĺž brehovej čiary Váhu, ani rovnako širokého kori-

dou dovnútra od hrádze. „Projekt neriešil manipulačné pásy 

pozdĺž Váhu a hrádze, ochranu zabezpečenia osôb náhodou sa 

Marian Hossa 

javascript://
javascript://
javascript://
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pohybujúcich v tomto priestore a niektoré ďalšie veci. Desať-

metrový koridor je v podstate priestor, ktorý slúži na zabezpe-

čenie prístupu pre správcu vodného toku a je treba upraviť 

vzťahy, ako budú odpaliská kolidovať s týmto priestorom,“ 

priblížil Ľubomír Pavlík. Ako dodal, vec sa vracia prvostup-

ňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. „Po od-

stránení nedostatkov návrh nanovo prerokujú s účastníkmi ko-

nania a následne mesto Trenčín rozhodne,“ doplnil Ľubomír 

Pavlík s tým, že časový horizont opätovného vydania rozhod-

nutia sa nedá špecifikovať. 

Podľa trenčianskej hovorkyne Eriky Ságovej Mestu Tren-

čín bol doručený zo stavebného odboru okresného úradu spis 

s právoplatným rozhodnutím o zrušení. „Opakované konanie 

ohľadom výrubu zelene prebieha presne v zmysle rozhodnutia 

okresného úradu - odboru životného prostredia. Mesto pripo-

mienky úradu mieni a musí rešpektovať, keďže právny názor 

druhostupňového orgánu je pre nás záväzný.“  

Mesto Trenčín zapožičalo na 70 rokov spoločnosti „Hoss 

Corp“ viac ako 51.000 m2 pozemkov pri rieke Váh v Trenčíne. 

Na základe zmluvy s mestom by mala spoločnosť investovať 

minimálne milión eúr, z toho stotisíc do športovo-relaxačného 

areálu. 

Zmluva spoločnosť zaväzuje vybudovať športovo-relaxač-

ný areál a parkovisko do konca septembra roku 2014 

a samotný golfový areál do 36 mesiacov odo dňa, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie. 

pomocná evidencia 188/1/2014 

 

V trenčianskej mestskej časti Opatová sa začali dňa 6. mar-

ca 2014 práce s dobudovaním kanalizácie. Práce potrvajú do 

mesiaca október 2014 a v Opatovej tak pribudne 2452 bež-

ných metrov kanalizácie a 185 kanalizačných prípojok. Cel-

ková investícia predstavuje 658.610 eúr. Po tom, ako sa dobu-
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dovanie kanalizácie naplno rozbehlo v oblasti Zámostia, stav-

bári začali s dobudovaním kanalizácie aj v Opatovej. Ako prvé 

sa začali práce na Opatovskej ulici pri družstve, na Ulici Pod 

driením a Ulici Mlynskej.  

Podľa informácií zhotoviteľa stavby budú rozkopané úseky 

v dĺžke asi 40 bm, pričom prístup k nehnuteľnostiam bude pre 

obyvateľov zabezpečený. Výstavba kanalizácie v Opatovej 

potrvá do októbra 

2014. Po prácach na 

prístupovej komuni-

kácii k družstvu, na 

Ulici Pod driením a 

Mlynskej ulici budú 

práce na budovaní 

kanalizácie pokra-

čovať v časti Ulice 

Niva, Mníšnej ulice, 

Ulice Horeblatie, Ulice 10. apríla a Opatovskej ulice.  

Dostavba kanalizácie v Opatovej je súčasťou veľkého in-

fraštruktúrneho projektu „Intenzifikácia čistiarní odpadových 

vôd, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčian-

skom regióne“. Ide o najväčší projekt v oblasti životného pro-

stredia v našom regióne 

s celkovým objemom 

necelých 84 miliónov 

eúr. Príspevok z euro-

fondov predstavuje viac 

ako 48 miliónov eúr, zo 

štátneho rozpočtu viac 

ako 8,5 milióna eúr a 

zvyšnú časť uhradia 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. a Mesto Trenčín, ktoré 

sú v nich najväčšími akcionármi. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12968139&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12968136&ids=6
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www.sme.sk 05.03.2014 

pomocná evidencia 189/1/2014  

 

V Trenčíne začali vo štvrtok 13. marca 2014 čistiť chodníky 

a ulice po zime. Ako prvé začalo čistiť centrum mesta od 6:00 

do 18:00 h, teda Mierové námestie, ulice Matúšova a Farská, 

Štúrovo námestie, Hviezdoslavova ulica – pešia zóna, Vajan-

ského ulica, Rozmarínová ulica a chodníky za Priorom. Na-

sledujúceho dňa 14. marca 2014 od 18:00 do 6:00 h sa budú 

čistiť ulice Palackého, Hasičská, Braneckého, Námestie svätej 

Anny a Ulica K dolnej stanici.  

„Práce zabezpečoval zmluvný partner Mesta Trenčín spo-

ločnosť Marius Pedersen. Ľudia boli v teréne 24 hodín denne, 

teda aj v nočných hodinách. Za predpokladu priaznivého po-

časia budú práce ukončené do Veľkej noci,“ uviedol vedúci 

útvaru interných služieb Mestského úradu v Trenčíne Ing. 

Benjamín Lisáček. Zároveň požiadal občanov, majiteľov mo-

torových vozidiel o spoluprácu tým, aby v čase podľa harmo-

nogramu čistenia ulíc neparkovali  svoje autá a tak neblokova-

li čistiace práce. Ide nám o to, aby boli ulice vyčistené kom-

pletne. 

Po čistení mestskej časti Stred, ktorá by sa mala za priazni-

vých poveternostných podmienok ukončiť do 21. marca 2014, 

sa ľudia i stroje presunú do mestskej časti Juh. Potom by sa 

mala vyčistiť mestská časť Sever a čistiace práce sa ukončia 

v mesiaci apríl v mestskej časti Západ. 

 www.sme.sk 11.03.2014 

pomocná evidencia 206/1/2014 

 

Tohoročná zima 2013/2014 síce nezanechala také veľké 

množstvo výtlkov ako vlani, ale i tak sa Mesto Trenčín sústre-

dilo na ich opravu. V roku 2014 vzhľadom na ušetrené finanč-

né prostriedky na zimnej údržbe zostal väčší objem prostried-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12998084&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12998084&ids=6
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kov na opravu ciest a chodníkov z celkového balíka prostried-

kov 850 tisíc eúr.  

Medzi najviac poškodené úseky v Trenčíne patria ulice ge-

nerála Svobodu, Hodžova, Opatovská, Martina Rázusa, Le-

gionárska, K dolnej stanici, Jilemnického, Partizánska, Cinto-

rínska, Slnečné námestie, Janka Kráľa, Lidická Osloboditeľov, 

Inovecká, Brnianska a Zlatovská. Studenou asfaltovou zmesou 

sa opravovali najnevyhnutnejšie výtlky na miestnych komuni-

káciách. Vďaka priaznivému počasiu sa začali rozsiahlejšie 

opravy teplou asfaltovou zmesou koncom marca 2014. 

Trenčianske  noviny  10.03.2014 

pomocná evidencia 207/1/2014 

 

Dňa 17. marca 2014 firma Marius Pedersen otvorila nové 

zberné miesto odpadu na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Do zre-

konštruovaného zberného dvora investovala firma 650 tisíc  

z vlastných zdrojov.  

Nový zberný dvor priblížil generálny riadi-

teľ Marius Pedersen Ing. Oliver Šujan, keď ho 

charakterizoval ako najväčší zberný dvor pre-

vádzkovaný v Trenčianskom kraji s rozlohou 

800 m2,, kde môžu občania voziť drobný sta-

vebný odpad, ale aj nadrozmerné odpady. 

Zberný dvor je prispôsobený na príjem biologických a nebez-

pečných odpadov, vyradených zariadení, ako napríklad elek-

trospotrebičov, plastov, 

skla a kovov.  

Zberný dvor má 

prevádzkovú dobu od 

06,30 h do 17,30 h. 

Privezený odpad vo 

dvore sa separuje 

a zhodnocuje. 
zľava primátor Mgr. R. Rybníček, riaditeľ Ing. O. Šujan a podpredseda TSK              

Ing. Trstenský pri prestrihnutí stuhy 

Ing. Oliver Šujan 
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Mesto Trenčín dnes disponuje s dvomi zbernými dvormi, 

keď druhý zberný dvor sa nachádza na Soblahovskej ulici. 

Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka „zrekonštruovanie 

zberného dvora na vývoz a separáciu odpadu je veľmi dôleži-

té, lebo táto investícia predpokladá zvýšenie komfortu 

a úroveň odpadového hospodárstva a určitým spôsobom učí 

občanov nevytvárať v meste čierne skládky. Mesto Trenčín 

plánuje v najbližších dvoch až troch rokoch výstavbu tretieho 

zberného dvora v lokalite Sihoť. Občania si nový zberný dvor 

pochvaľujú, lebo sa sem môže priniesť odpad všetkého druhu. 

Trenčianske noviny 24.03.2014 

pomocná evidencia 241/1/2014 

 

V sobotu dňa 5. apríla 2014 sa začalo v Trenčíne jarné 

upratovanie podľa spracovaného harmonogramu, ktorý bol 

zverejnený na webovej stránke Mesta Trenčín. Do všetkých 

mestských častí boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery na 

odkladanie odpadu. 

Trenčianske noviny 24.03.2014 

pomocná evidencia 244/2/2014 

 

Na podnet primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Ryb-

níčka zhotoviteľ 

stavby prehodno-

til postup prác na 

výstavbe novej 

železničnej trate, 

čím vznikol prie-

stor na dočasné 

otvorenie „Čier-

neho mosteka“.  

Od pondelka                 

7. apríla 2014 
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popoludní bol „Čierny mostek“ na Žabinskej ulici  pre osobnú 

dopravu dočasne sprejazdnený.  

Chodci majú v záujme svojej bezpečnosti prechádzanie po-

pod mostek prechádzať zakázané. Podjazd nie je natoľko ši-

roký, aby ho mohli obojsmerne využívať osobné vozidlá a zá-

roveň aj chodci.  

Z dôvodu prebiehajúcich prác na stavbe modernizácie že-

lezničnej trate bolo trasovanie miestnej komunikácie k „Čier-

nemu mosteku“ upravené. Pri vjazde do „Čierneho mosteka“ 

sa zlepšili rozhľadové pomery. Zo strany Istebníckej ulice 

však zostáva v prevádzke vjazd na stavenisko stavby. To zna-

mená, že po Istebníckej ulici v smere k „Čiernemu mosteku“ 

jazdia aj nákladné vozidlá stavby. Preto je tu znížená rýchlosť 

na 30 km/h. Je potrebné, aby vodiči na tomto úseku cesty ma-

ximálne zvýšili pozornosť.  

Na križovatkách Žabinskej ulice s Ulicou Ľudovíta Stárka a 

Bratislavskou ulicou zostáva dopravný režim rovnaký, aký bol 

do júla 2013, kedy bol 

 „Čierny mostek“ uzavretý. Po uzavretí železničného prie-

cestia na Vlárskej ulici dôjde k zmene na križovatke 

s Bratislavskou ulicou. Potom bude zo Žabinskej ulice možné 

len pravé odbočenie v smere k okružnej križovatke pri Lidli. 

„Čierny mostek“ bude pre autá otvorený len do konca roka 

2014. Jeho uzatvorenie súvisí s postupujúcou modernizáciou 

železničnej trate. Od roku 2015 bude jeho uzavretie už trvalé.  

Mesto Trenčín 07.04.2014  

pomocná evidencia 279/1/2014 

 

V rámci výstavby nového cestného mosta nad cestou 2/507 

nahradí klasickú svetelnú križovatku okružná. Pokračujúce 

práce obmedzia čiastočne dopravu.  

 V sobotu 12.apríla 2014 bude na križovatke pri Kauflande 
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 s definitívnou platnosťou odpojená a demontovaná svetelná 

signalizácia, ktorá tam bola ako dočasne osadená v roku 2010. 

To znamená, že výstavba kruhovej križovatky bude prebiehať 

bez riadenia semaformi.  

Stavebnou činnosťou sa tu situácia zmení najmä pre vozid-

lá dlhšie ako 9 metrov. Tie budú môcť prechádzať len 

v priamom smere 

z centra k Ob-

chodnej zóne Belá 

a späť. Na sídli-

sko Juh, resp. do 

Soblahova sa do-

stanú z Električ-

nej ulice po vy-

značenej ob-

chádzkovej trase 

cez ulice Legio-

nárska, Beckovská alebo Dlhé Hony, Inovecká.  

Pre ostatné motorové vozidlá bude križovatka prejazdná vo 

všetkých smeroch, ale už bez svetelnej signalizácie. Preto bolo 

odporúčané vodičom smerujúcim zo sídliska Juh do Obchod-

nej zóny Belá využiť iné trasy, než cestu popri Baumaxe. 

Rovnako, vodi-

čom idúcim 

z centra mesta na 

sídlisko Juh bude 

výhodnejšie vyu-

žiť trasovanie po 

Braneckého a 

Soblahovskej uli-

ci. 

Pôvodne mala 

byť doprava v križovatke takto riešená už od 10. apríla 2014, 
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ale zhotoviteľ sa rozhodol počkať do soboty 12. apríla 2014.  

V dôsledku prác na kruhovej križovatke linka 21 zmení 

svoju trasu už od termínu 10. apríla 2014. Linka č. 21 mest-

skej hromadnej dopravy Trenčín nebude v oboch smeroch ob-

sluhovať ani jednu zastávku na Električnej ulici a zastávku Ku 

štvrtiam, Baumax. Tie budú dočasne nahradené pretrasovaním 

linky tak, že z Juhu pôjde po Soblahovskej ulici, ďalej po uli-

ciach Dlhé Hony, Legionárska a Braneckého (Rozmarínova). 

Dočasne bude na tejto trase obsluhovať všetky zastávky s vý-

nimkou Soblahovskej, pod cintorínom.  

Tieto obmedzenia v súvislosti s výstavbou okružnej križo-

vatky potrvajú pravdepodobne do 15.júna 2014.  

Mesto Trenčín 09.04.2014  

pomocná evidencia 281/1/2014 

 

Nový dopravný režim začal platiť na križovatke ulíc Elek-

tričná a Ku štvrtiam po Veľkej noci, pretože sa začala budovať 

nová okružná križovatka od soboty 12. apríla 2014.  

V tejto súvis-

losti bola zruše-

ná svetelná sig-

nalizácia vo 

všetkých sme-

roch, obmedzili 

sa jazdné pruhy 

v križovatke. 

Úplne sa uzav-

rela vetva križo-

vatky v smere 

na Juh (Ulica Ku štvrtiam) od Obchodného centra Laugarício 

a to až po odbočenie ku Kauflandu a k čerpacej stanici pohon-

ných hmôt Agip. Vznikla tak nová dopravná situácia, keď do-
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pravné 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 centrom 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 do-

pravné 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. Obchádzko-

vé trasy pre 

osobné au-

tomobily bu-

dú slúžiť uli-

ce K dolnej 

stani-

ci, Legionár-

ska a So-

blahovská. 

V smere od 

Laugaricia 

pôjde trasa 

pravým od-

bočením na 

križovatke Električná a Legionárska a následne po Legionár-

skej ulici okolo nemocnice až na okružnú križovatku so Sob-

lahovskou ulicou.  

Zmeny nastali aj na svetelnej križovatke Električná – Le-

gionárska, na ktorej sa upravilo radenie jazdných pruhov. 

V smere od Obchodného centra Laugaricio zostane len jeden 

jazdný pruh pre priamy smer a druhý jazdný pruh bude určený 

len pre pravé odbočenie na Legionársku ulicu.  

Kruhová križovatka pri Agipe bola v plnom prúde 

organizácia dopravy počas výstavby kruhového objazdu 
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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 križovat-

ka súvisí s výstavbou druhého cestného mosta, ktorého inves-

torom je Slovenská správa ciest.  

Mesto Trenčín 17.04.2014  

pomocná evidencia 305/1/2014 

 

Z Partizánskej ulice na sídlisko Juh si vodiči už cestu ne-

skrátia. V uplynulých dňoch tam boli umiestnené dopravné 

značky „Prejazd zakázaný“. Mesto Trenčín tak reagovalo na 

problematickú si-

tuáciu na úseku 

Partizánskej ulice 

medzi sídliskom 

Juh a Cintorín-

skou ulicou. Vo-

diči si tu zvykli 

skrátiť trasu po 

panelovej ceste 

z centra mesta na 

Juh, respektíve 

opačne. Ide o komunikáciu, ktorá je určená na obsluhu 

a prístup občanov, ktorí tam bývajú. Vzhľadom na svoje pa-

rametre je nevyhovujúca pre všeobecné užívanie. 

Na častý prejazd motorových vozidiel touto cestou nás 

upozornili občania. Mesto Trenčín preto navrhlo umiestniť 

v oboch smeroch dopravnú značku „Prejazd zakázaný“. 

Okresný dopravný inšpektorát s týmto riešením súhlasil 

a značky boli 14. apríla 2014 osadené.  

Mesto Trenčín 15.04.2014   

pomocná evidencia 294/1/2014 
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V tomto roku bude verejná zeleň pokosená štyrikrát. Prvé 

celoplošné kosenie 

v Trenčíne sa začalo 

v pondelok dňa 14. ap-

ríla 2014. V tohoročnej 

sezóne sídliská Juh 

a Sihoť kosil zmluvný 

partner Mesta Trenčín, 

spoločnosť Marius Pe-

dersen. Kosenie ostat-

nej verejnej zelene zabezpečili pracovníci mestského hospo-

dárstva. Vhodné počasie vytvorilo priaznivé podmienky, že 

mestská zeleň bola pokosená do piatich týždňov. 

Mesto Trenčín17.04.2014 

pomocná evidencia 300/1/2014 

 

„Lesnícky deň“ 

sa stal tradičným 

podujatím organi-

zovaným lesnícky-

mi inštitúciami v 

Trenčíne dňa 29. 

apríla 2014, ktorý 

nadviazal na podu-

jatie „Apríl – Me-

siaca lesov“ a „Deň 

Zeme“.  

Úlohou „Lesníckeho dňa“ bolo a je spájať štátne aj neštátne 

inštitúcie pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, oslo-

viť širokú odbornú aj laickú verejnosť. Svojimi aktivitami in-

formujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosť a interak-

tívne približujú prácu lesníkov. Nosnou témou tohtoročných 

lesníckych dní je „Zdravie z prírody“. 
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Podujatie organizovalo Mesto Trenčín v spolupráci s Les-

ným hospodárstvom Inovec, spol. s r. o., Selec, Obvodný les-

ný úrad v Trenčíne, Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný 

závod Trenčín, Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Kar-

paty, OZ Veronica, OZ ALEA, Mestské hospodárstvo a správa 

lesov, m. r. o., Trenčín a spoločnosť Marius Pedersen, a. s. 

23.04.2014, Mesto Trenčín 

pomocná evidencia 311/1/2014 

 

Dňa 6. mája 2014 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Trenčíne verejné prerokovanie návrhu au-

tobusového terminálu z hľadiska vplyvu stavby na životné 

prostredie. Správa z prerokovania so všetkými pripomienkami 

prítomných bola zaslaná na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktoré by malo vydať záverečné stanovi-

sko. 

Info Trenčín 30.05.2014 

pomocná evidencia 417/1/2014 

 

Ulici 1. mája a priestoru nachádzajúceho sa medzi Gymná-

ziom Ľ. Štúra a Základnou školou sv. Svorada a Benedikta 

stvárnili po novom vo svojom návrhu architekti Matej 

Škriečka a Ivan Chudý. Tento návrh predložili širokej verej-

nosti na posúdenie. 

Využitie i stvárnenie priestoru sa nejaví ako primerané. 

Monotónnu plochu dnes spestrujú len záplaty na asfalte, hrbo-

ľaté chodníky či oplotenia, ktoré sa stali prežitkom. Pozostat-

ky dávno vysadenej javorovej aleje majú najlepšie roky už za 

sebou.  

Autori návrhu sa svojim konceptom snažili zmeniť zažitú 

predstavu a nájsť priestoru novú identitu. Predovšetkým chcú 

oslobodiť priestor od ťažkých kovaných plotov. Plochy zelene 

premiestnili do stredu záujmu, kde  sú prístupné  pre všetkých. 
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Kruhový dizajn zelených plôch dotvárajú asymetricky umies-

tnené kružnice pôsobiace  plošne v dlažbe odlišnou farebnos-

ťou. 

Dopĺňajú ich 

pásy dlažby vy-

tvárajúce vlny. 

Po bočných stra-

nách ulice zostal 

zachovaný prí-

stup pre doprav-

nú obsluhu ale-

bo  požiarnu 

techniku. Pre 

tento účel je 

primárne určený koridor na strane gymnázia, ktorý svojou šír-

kou umožňuje príjazd aj väčším vozidlám pozdĺž celej ulice. 

Ulica navrhnu-

tým riešením získa-

la novú atraktívnu 

tvár, študenti, uči-

telia aj okoloidúci 

dostali možnosť 

zastaviť sa, od-

dýchnuť a tráviť 

voľný čas. Predo-

všetkým však po-

sedieť si v príjemnom priestore priamo nad knihami. A tak 

nová „študentská“ ulica je na svete. 

www.sme.sk 13.04.2014  

pomocná evidencia 295/1/2014 

Koncom mesiaca apríl 2014 hlavný architekt mesta Ing. 

arch. Martin Beďatš predbežne informoval média o výs-

ledkoch urbanistickej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“. 

Ulica po zásahu získa novú tvár 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13206946&ids=6
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Súťaž oslovila nielen slovenských architektov, ale súťažné ná-

vrhy prišli aj z Talianska, Ukrajiny, Švédska, ale aj z Ameriky 

či Hongkongu. 

Zo 60 zaslaných riešení v meste Trenčín bude vybratý naj-

vhodnejší model riešenia územia mesta, ktoré vznikne po 

zmodernizovaní železničnej trate. Medzinárodnou urbanistic-

kou súťažou „Trenčín - mesto na rieke“ vyhlásenou mestom 

31. januára 2014 bolo získa, čo najlepšie urbanistické riešenie 

prepojenia centra mesta s brehmi Váhu. Do súťaže sa 

v priebehu troch mesiacov postupne zaregistrovalo viac ako 

1.500 osôb, z ktorých 60 z nich poslalo aj konkrétny návrh rie-

šenia. Podľa Ing. arch. Martina Beďatša „odozva potvrdila 

pomerne veľký záujem odbornej verejnosti o dvoch veciach, 

že súťaž bola dobre spropagovaná a zadanie aj podklady boli 

dobre pripravené. Ďalšou etapou by mala byť príprava územ-

ného plánu zóny, ktorá vyrieši všetky možné súvislosti.  

Do rúk medzinárodnej poroty sa návrhy dostanú v polovič-

ke mája 2014. Predtým ich ešte odborne posúdia a okomentujú 

experti, každý za svoju odbornú oblasť. S autormi piatich naj-

lepších návrhov Mesto Trenčín podpíše licenčnú zmluvu. 

www.sme.sk 30.04.2014  

pomocná evidencia 325/1/2014  

 

Jedenásťčlenná medzinárodná odborná porota vyhodnotila 

dňa 15. mája 2014 59 súťažných návrhov, ktoré prišli z viac 

ako 15 krajín sveta. Okrem 20 slovenských kolektívov sa 

o ceny uchádzali aj kolektívy z Poľska, Českej republiky, Lo-

tyšska, Španielska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, 

Talianska, Francúzska, Holandska, ale aj Indonézie, Číny 

a USA.  

Porota pracovala v Trenčíne vo dvoch dňoch 13. a 14. mája 

2014 a návrhy vyberala dvojkolovo. Po prvom kole zostalo 

v hodnotení 36 návrhov, z ktorých do záverečného hodnotenia 
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postúpilo 10 súťažných prác. Porotcovia ich posudzovali veľ-

mi detailne a v niekoľkých etapách. V záverečnom hlasovaní 

rozhodli o poradí na prvých troch miestach a pridelení dvoch 

špeciálnych cien.  

Víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper 

Sweden AB  zo 

Stockholmu, ktorý 

uspel so súťažným 

návrhom s názvom 

“Tracing Trencin“ – 

„Stopy Trenčína“. 

„Nejde o návrh, kto-

rý by bol nápadne 

ohurujúci, ale je to 

práca, ktorá najlep-

šie zohľadňuje všetky aspekty zadania súťaže a jej kritériá. Je 

to návrh ohľaduplný k existujúcej štruktúre historického cen-

tra, citlivo doplnenej novou zástavbou, umožňujúcou kvalitné 

spojenie oboch brehov Váhu so zaujímavo navrhnutými funk-

ciami a riešiteľnou dopravou. Vystihuje požiadavku Trenča-

nov na kvalitné prepojenie mesta s riekou pri súčasnom reš-

pektovaní prírodných daností rieky. Víťazný návrh počíta s 

vyváženosťou funkčného využitia priestorov na oboch stra-

nách rieky, vhodne prepojených budúcim promenádnym mos-

tom.“ povedal zástupca predsedu poroty prof. Thomas Matta 

z univerzity HSR Rappersvil vo Švajčiarsku.  

„Vyhodnotili sme ideové návrhy, ktoré sa stanú podkladom 

pre územný plán centrálnej mestskej zóny. Pred uplatnením 

finálnych rozhodnutí pri jeho tvorbe, prejdú ešte víťazné práce 

okrem odborných analýz aj verejnou diskusiou. Jej začiatok 

plánujeme na september 2014, kedy  budú súťažné práce aj 

verejne prezentované,“ uviedol hlavný architekt Mesta Tren-

čín a člen poroty Ing. arch. Martin Beďatš. Podľa neho mal 
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víťazný návrh najdokonalejšie zvládnutú urbanistickú štruktú-

ru, aj keď v ňom bude musieť prísť k nejakým redukciám či 

úpravám. „Pracovať budeme aj s ostatnými štyrmi ocenenými 

návrhmi. S ich autormi tiež podpíšeme licenčnú zmluvu,“ 

spresnil Ing. arch. Martin Beďatš.  

Primátor Mgr. Richard Rybníček považuje vyhodnotenie 

súťaže za historickú chvíľu pre Mesto Trenčín. „Začíname ňou 

novú etapu formovania budúcnosti centrálnej mestskej zóny 

a centra mesta v spojení s riekou Váh. Samozrejme, čaká nás 

ďalšia veľmi ťažká cesta, ale som presvedčený, že ju aj 

v spolupráci s trenčianskou verejnosťou zvládneme.“  

Medzinárodnú ideovú urbanistickú súťaž „Trenčín – mesto 

na rieke“ bezprostredne po vyhlásení výsledkov jednoznačne 

ocenil i predseda odbornej poroty Drahan Petrovič (Inštitút 

urbánneho rozvoja), keď povedal: „Ja som za posledných 20 

rokov nevidel tak dobre pripravenú súťaž, tak kvalitný proces, 

ktorý k súťaži viedol, s naozaj širokým zastúpením verejnosti, 

s tými množstvami workshopov, ktoré boli organizované. 

Skláňam sa pred vaším úsilím.“ 

Oficiálne výsledky: 

1. cenu získal kolektív Mandaworks AB + Hosper Sweden 

AB / Stockholm (Švédsko) pod názvom „Tracing Tren-

cin“ -  „Stopy  Trenčína“; 

2. cenu získal kolektív autorov z Bratislavy:  Martin Berežný, 

Daniel Šubín, Katka Boháčová, Michal Ráchela, Martin 

Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová  pod ná-

zvom „Trenčín – voda – život“;  

3.cenu získal kolektív autorov APROX architeets z Brati-

slavy:  Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý, Peter olina-

jec, Branislav Groch, Marián Kriššák, Ján Vykroč, Mi-

lan Skýva; 
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špeciálnu cenu získal kolektív autorov Marko&Placemakers 

z Londýna – Veľká Británia + GutGut z Brati-

slavy: Igor Marko, Lukáš Kordík, Roman Žitňan-

ský,  Michal  Marcinov, Branislav Machala, Petra 

Havelská, Štefan Polakovič pod názvom „Poho-

dové mesto“; 

špeciálnu cenu získal kolektív autorov  Siebert+Talaš, spol. 

s r.o. z Bratislavy: Matej Siebert, Roman Ta-

laš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan Škorupa, 

Martin Tribus, Timea Faragó, Jana Slobodní-

ková;  

Mesto Trenčín, 16.05.2014  

pomocná evidencia 348/1/2014 

 

Od stredy 21. mája 2014 sa Železničná ulica v Trenčíne 

stala prejazdnou v oboch smeroch a bez akýchkoľvek obme-

dzení. Obmedzenia prejazdu ulicou súviseli s rekonštrukciou 

kanalizácie, ktorá v týchto miestach prebiehala od decembra 

minulého roka 2013, ako súčasť modernizácie železnice. 

22.05.2014, Mesto Trenčín 

pomocná evidencia 372/1/2014 

 

Zvýšená hladina Váhu počas častých dažďov v polovici 

mája 2014 spôsobila stavebníkom nového železničného mosta 

v Trenčíne problémy. Na čas museli prestať s prácami, ale si-

tuáciu už dostali pod kontrolu. Problémy vznikli najmä na 

umelo vytvorenom štrkovisku. Poškodenie hrozilo stavebným 

strojom. 

Treba spomenúť, že veľká voda spôsobila odplavenie pro-

vizórnej  prístupovej  cesty medzi piliermi  4 a 5  rozostava-

ného nového železničného mosta, povedala Daniela Deterso-

vá z odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky. Veľ- 
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ká voda podmyla aj žeriav, ktorý sa začal veľmi nebezpečne 

knísať. Hrozil jeho pád do rieky, čo sa našťastie nestalo. Že-

riav pracovníci koncom mesiaca máj zdemontovali. 

Po znížení hladiny Váhu práce pokračovali ďalej. Železnice 

však ďalšie komplikácie pri nepriaznivom počasí nevylúčili. 

Počas častých dažďov nedošlo k žiadnym zraneniam osôb pra-

cujúcich na 

stavbe mosta. 

Škody, ktoré 

vznikli, budú 

vyčíslené až po 

poklese hladiny 

vody vo Váhu. 

Prietok vody 

na rieke Váh v 

blízkosti prác 

zabezpečuje 

hať Trenčianske Biskupice, nemožno ju však regulovať pri 

nepriaznivom počasí. „Počas povodňových prietokov hať fun-

guje len ako priamo prietoková, to znamená, koľko vody ta-

diaľ pritečie, toľko aj odtečie,“ vysvetlil Ľuboš Krno, hovor-

ca Slovenského vodohospodárskeho podniku. 

Vždy, keď sa očakáva zvýšený povodňový prietok sa staveb-

ník včas informuje. Stavebníci sú povinní na pracovisku na-

chádzajúcom sa v záplavovom území urobiť také opatrenia, 

ktoré budú čo najviac eliminovať prípadné povodňové škody. 

Podobne o zmene hladiny Váhu sú informovaní aj trenčianski 

rybári. 

www.sme.sk 02.06.2014  

pomocná evidencia 396/1/2014 

 

Projekt rekonštrukcie železničnej stanice v trenčianskej 

mestskej časti Opatová  nad Váhom  aj s budovaním priľahlé- 
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ho podchodu je stále nedokončený. Práce na podchode mali už 

podľa ľudí v tomto období skončiť. Trenčanom prekáža aj ná-

hradná trasa slúžiaca na prechod cez koľajisko, ktorá podľa 

nich neplní svoj účel. Na podchode sa takmer nepracuje a ná-

hradné chodníky sú už pre nás nedostačujúce, keďže sú v zlom 

stave. Je tu problém s 

prechodom pre star-

ších ľudí alebo bi-

cyklistov.  

Železnice argu-

mentujú, že práce 

nepokračujú vo väč-

šom rozsahu pre 

zmenu napojenia 

plynovej preložky. 

„Celý tento proces preprojektovania, následných povolení a 

rôznych schvaľovaní je časovo veľmi náročný,“ vyjadrila sa 

k danej problematike hovorkyňa Železníc Slovenskej republi-

ky Martina Pavlíková. Zdôraznila, že bez tejto preložky sa 

nemohli ukončiť práce na podchode z oboch strán. Dokonče-

nie tejto preložky sa uskutoční v druhej polovici apríla 2014 s 

tým, že prepo-

jenie pôvodnej 

a nevybudova-

nej trasy usku-

toční zhotoviteľ 

stavby do konca 

mája 2014.  

Podchod bude 

dokončený  v 

auguste 2014. 

Železnice sa 

bránia taktiež kritike na stav náhradnej cesty. Ide o dočasnú 
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panelovú cestu, kde spoje panelov pri jazde bicyklom pôsobia 

možno nie najideálnejšie, avšak cesta je vyhovujúca. Je priro-

dzené, že dočasná cesta nemôže mať také parametre ako trvalá 

a vzhľadom na jej krátkodobú životnosť by to bolo aj plytva-

nie finančnými prostriedkami. 

www.sme.sk 22.04.2014  

pomocná evidencia 316/1/2014 

 

Nový cestný most v Trenčíne je pripravovaný pre budúc-

nosť, ako súčasť juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín. 

Ten bude mať pri dĺžke takmer 2,5 kilometra spolu štyri pre-

mostenia. „Momentálne sa vykonávajú práce na armovaní po-

sledného dielu na železobetónovom moste, ktorý bude ukon-

čený v mesiaci jún 2014, na oceľovej časti mosta vykonávajú 

posledné montáž-

ne práce a budú 

nasledovať deb-

niace a armovacie 

práce. Hlavné prá-

ce sa sústreďujú 

na úpravu cesty 

2./507 vrátane 

okružných križo-

vatiek medzi Ob-

chodným domom 

Kaufland a Super - 

marketom Tesco a mostom ponad cestou 2./507 a železnicou,“ 

povedala Zuzana Hromcová zo Slovenskej správy ciest.  

Doteraz bolo pri výstavbe nového cestného mosta preinves-

tovaných takmer osemnásť miliónov eúr. „V rámci celej stav-

by bolo zatiaľ najkomplikovanejšie premostenie rieky Váh a 

Biskupického kanála a sanovanie podložia v mieste bývalého 

smetiska v časti Zámostie,“ povedala Zuzana Hromcová.  
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Počas výstavby sa ako komplikované ešte javí napojenie 

Zlatovskej ulice na novobudovanú cestu 1./61. Termín ukon-

čenia stavby zostáva nezmenený, teda marec 2015, dodala Zu-

zana Hromcová.  

Nový železničný most čaká v najbližších dňoch betonáž 

najväčšieho mostného piliera. „Na orechovskej strane Váhu je 

dokončená časť 

mostovky dru-

hého piliera pre 

druhú koľaj. 

Pripravuje sa jej 

spojenie s 

mostnou opo-

rou na brehu, 

teda dokonče-

nie prvého 

mostného po-

ľa,“ povedala Ivana Strmeňová z odboru komunikácie želez-

níc.  

Podľa jej slov bolo na stavbe mosta doteraz jeden z naj-

komplikovanejších problémov osadenie prvého betonážneho 

vozíka, nakoľko tvar mostovky železničného mosta nie je 

štandardný, a preto tam vzniklo viacero ťažkostí s kotvením a 

osadením vozíka. Z celkovej sumy viac ako dvadsaťtri milió-

nov eúr doteraz bolo preinvestovaných takmer desať miliónov. 

Predpoklad ukončenia prác na železničnom moste je prvá po-

lovica roku 2015. „Nasledovať bude vystrojenie mosta v roz-

sahu vybudovania trakčného vedenia, železničného zvršku - 

pevnej jazdnej dráhy, kabeláže a protihlukovej steny,“ dodala 

Ivana Strmeňová.  

Čo bude so starým železničným mostom a koridorom že-

lezničnej trate, vyplynie z urbanistickej súťaže „Trenčín – 

mesto na rieke“. „Súťaž bola vyhodnotená 15. mája 2014. V 
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zadaní súťaže je preferované využitie mosta pre peších a cyk-

listov, prípadne maximálne pre núdzovú dopravu, no hľadá sa 

aj jeho ďalšie funkčné využitie. 

www.sme.sk 18.05.2014  

pomocná evidencia 368/2014 

 

Rekreačná zóna na Ostrove na území obce Zamarovce sa 

rozrastie o viac ako dvadsať hausbótov. Investor vybuduje aj 

športovo-relaxačný areál. Výstavbu víta aj obec. Na Ostrove 

v katastrálnom území obce Zamarovce pribudne nová investí-

cia. Slovenská firma 

tu plánuje uskutoč-

niť projekt obyt-

ných komplexov, 

takzv. hausbótov, 

na vode. Postaviť 

by sa mali na území 

medzi hydroelek-

trárňou a železnič-

ným mostom.  

Hausbótov by malo byť presne dvadsaťdva. Výstavba by sa 

mala začať v priebehu mesiaca máj 2014 a ukončiť v mesiaci 

september 2015. 

Bližšie o budovanej investícii priblížil zástupca investora 

Tomáš Krúpa – „Hausbóty vybudujeme na dvadsiatich dvoch 

pozemkoch, kde sa postaví aj pontón. Šírka jednej parcely bu-

de viac ako 23 metrov. Realizácia projektu je stanovená do 

troch fáz: 

- prvá fáza zahrňuje vybudovanie samostatných hausbótov 

určených na predaj;  

- druhá fáza sa týka vybudovania ubytovacích zariadení a 

reštaurácie;  

- v tretej fáze  investor  plánuje  výstavbu  športovo-relaxač- 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13293755&ids=6
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ného areálu, kde nebudú tu chýbať detské a športové ihris-

ká a lezecká stena; 

Investor taktiež plánuje dobudovať na tomto mieste do-

pravnú infraštruktúru, to ale závisí od dohody medzi investo-

rom a obcou Zamarovce. Táto dohoda sa týka najmä majetko-

vo-právneho usporiadania na dotknutých parcelách, ktoré sú 

vo vlastníctve obce,“ povedal Tomáš Krúpa. 

Investor má v pláne ponúknuť hausbóty nielen na predaj, 

ale i prenajímať návštevníkom mesta či jeho obyvateľom, čím 

sa chce podporiť cestovný ruch v trenčianskom regióne,“ do-

dal Tomáš Krúpa.  

Investor má pre tento investičný zámer všetky potrebné po-

volenia, čo potvrdil aj starosta obce Zamarovce Stanislav 

Červeňan. Ten ďalej potvrdil, že „táto časť je v územnom 

pláne obce Zamarovce určená na rekreáciu a šport, preto sem 

patria aj víkendové 

domy na vode. Je to 

legálna stavba a 

hausbóty majú byť 

podľa projektu od-

kanalizované pre-

tlakovou metódou, 

čiže splašky nebudú 

vytekať do Váhu. 

Bude tam zároveň 

aj prípojka vody a 

elektriny. Nebude sa opakovať prípad budovania nelegálnych 

hausbótov v Bratislave, ktoré znečisťovali okolie aj okolitú 

prírodu.“ Podľa starostu sa tento prípad na Ostrove nezopaku-

je. 

Predpokladá sa, že realizovaná investícia oživí turistický 

ruch a zvýši záujem ľudí o túto oblasť i keď ľudia sa na tento 

Najbližšia budúcnosť Váhu - obývaný breh hausbótmi  

ponuky prototypov hausbótov 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13293756&ids=6
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projekt dívajú rôzne, najmä z obavy rôznych obmedzení, ale 

zámer vítajú.  

Aké sú názory Trenčanov na realizáciu projektu. Náhodne  

sa vyjadril  opýtaný Marek Chudý, ktorý  povedal, že „podľa 

jeho názoru je to dobrý nápad, no v našom meste sme už videli 

prípady, keď dobrý zámer nestačil a projekt skôr obmedzoval 

Trenčanov. Dúfam, že to nebude tento prípad.“ Druhý opýtaný 

Vladimír Polák povedal, že „časť ľudí sa k projektu stavia 

skepticky. Neviem, či  je správne  tento  priestor  využívať  na 

bývanie. Už je to podľa mňa prekročenie istej hranice. Táto 

oblasť je obľúbeným miestom aj pre rybárov. Investor sľúbil, 

že im v rybolove brániť nebude.“ 

www.sme.sk 21.05.2014 

pomocná evidencia 368/1/2014 

 

Na Mierovom námestí v Trenčíne dňa 31. mája 2014 po  

obede boli umiestnené a odovzdané do užívania lavičky, ktoré 

boli pomenované po desiatich športových osobnostiach spoje-

ných s mestom Trenčín. Finálna časť projektu, ktorej iniciá-

torom bola česká spoločnosť MM Cité z Bílovíc, Česká repub-

lika, bola súčasťou podujatia k Medzinárodnému dňu detí.  

Dominantou sa stala lavička Zdena Cháru, ktorá je naj-

väčšou a v pozadí s Trenčianskym hradom sa stala hlavnou tu-

ristickou atrakciou projektu. Okrem neho dostali v centre mes-

ta svoje lavičky aj hokejisti Marián Hossa, Róbert Švehla, 

Pavol Demitra a Miroslav Hlinka, kanoista Slavomír Kňa-

zovický, strelkyňa Danka Barteková a futbalisti a neskôr fut-

baloví tréneri Vojtech Masný, Jozef Jankech a Karol Bor-

hy.  

Firma z Bílovíc „MM Cité“ oslovila na spoluprácu pri 

umiestnení lavičiek ako mestského mobiliáru v centre Trenčí-

na Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín. Renomovaná 

česká spoločnosť sa zaoberá vývojom a výrobou mestského 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13345183&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13345185&ids=5
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13345181&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13345184&ids=6
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 mobiliáru. Jej výrobky sú umiestňované už dlhší čas aj na 

území mesta, či už ide o prístrešky MHD, lavičky, smetné ko-

še a podobne. Zoznam osobností mesta Trenčín zo sveta 

športu, ktorým boli lavičky venované a boli po nich aj pome-

nované, navrhla samotná spoločnosť a poslanci mestského za-

stupiteľstva 

čiastočne sko-

rigovali. 

Na odo-

vzdanie lavi-

čiek boli po-

zvaní aj sa-

motní športo-

vci, prípadne 

pozostalí po 

nich, z ktorých 

sa zúčastnili len Jozef Jankech a Vojtech Masný . Po ich inšta-

lácii sa stali majetkom mesta Trenčín. 

www.sme.sk 31.05.2014  

pomocná evidencia 394/1/2014 

 

Na hlavnom ťahu z Trenčína na Žilinu v časti Ulice Pred 

poľom bola dňa 6. júna 2014 presmerovaná doprava na ob-

chádzkovú trasu, 

ktorá čiastočne 

zachádzala do 

Ulice Pred po-

ľom. Je to súčasť 

stavby moderni-

zácie železnice.  

Stavebné práce 

zľava Jozef Jankech a Vojtech Masný 

sedenie na nových laviciach si vyskúšali zľava Jozef Jankech a Vojtech Masný 



676 

 

na podjazde Pred poľom pokračujú výstavbou mosta v ceste 

1/61. Hlavný ťah z Trenčína na Žilinu cesta 1/61 musel byť 

preto dočasne presmerovaný mimo komunikáciu.  

Ide o dočasnú  cestu pre oba smery v dĺžke približne 170 

metrov. Z obchádzko-

vej trasy nie je možné 

odbočiť na Ulicu Pred 

poľom. Podľa vyjadre-

nia zhotoviteľa stavby 

sa bude cez obchádz-

kovú trasu jazdiť pri-

bližne 4 mesiace.  

Mesto Trenčín, 

06.06.2014 

pomocná evidencia 413/1/2014 

 

Dňa 17. júna 2014 odštartovala výstavba dvoch diaľnič-

ných úsekov v okolí Žiliny. Základný kameň úseku D1 Lie-

tavská Lúčka - Dubná Skala vrátane najdlhšieho slovenského 

diaľničného tunela Višňové, ako aj úseku D3 Žilina Strážov – 

Žilina Brodno poklopal minister dopravy, výstavby a regio-

nálneho rozvoja Sloven-

skej republiky Ing. Ján 

Počiatek, predseda Ži-

linského samosprávneho 

kraja Ing. Juraj Blanár. 

„Južný ako aj severo-

západný ochvat Žiliny 

vodičom ušetria desiatky 

minút, ktoré už nebudú 

tráviť v kolónach alebo na križovatkách v centre mesta, zvýši 

sa bezpečnosť na cestách v celom kraji a v neposlednom rade 

sa výrazne pokročí vpred pri budovaní diaľničného spojenia 
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východu a západu krajiny,“ povedal na slávnostnej ceremónii 

minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky Ing. Ján Počiatek. 

Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala je sú-

časťou 25,8 km dlhého južného obchvatu Žiliny. Po jeho do-

budovaní ušetria vodiči na tejto trase 23 minút, respektíve čas 

potrebný na prejazd sa skráti o viac ako o polovicu. Po dobu-

dovaní tohto obchvatu vodiči osobných áut za 24 hodín ušetria 

spolu 1 333 hodín a približne 4.000 litrov benzínu. Súčasťou 

odštartovanej výstavby úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná 

Skala je aj najdlhší slovenský tunel Višňové, ktorý meria 

7.460 metrov.  

Iba 4,2 kilometra dlhý diaľničný úsek D3 Žilina Strážov - 

Žilina Brodno patrí medzi tie technicky najnáročnejšie na Slo-

vensku. Prakticky celá jeho trasa totiž vedie buď po mostoch 

alebo cez tunel. Jeho výstavba v budúcnosti výrazne odbreme-

ní mesto Žilina od tranzitnej dopravy smerujúcej z alebo do 

Poľska. Slovensko dnes nemá so svojím severným susedom 

žiadne diaľničné spojenie a týmto stavom trpí nielen vzájomný 

obchod a vzťahy, ale aj ľudia žijúci pri súčasných hlavných 

cestných ťahoch. Predovšetkým ľudia na Kysuciach určite 

ocenia snahu rezortu dopravy čo najskôr tento stav zmeniť a 

dnes odštartovaná výstavba je ďalším krokom k splneniu tohto 

cieľa. 

Výstavba diaľničných úsekov D1 Lietavská Lúčka - Dubná 

Skala a D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno bude financovaná aj 

z prostriedkov Operačného programu doprava. Vzhľadom na 

skutočnosť, že obe tieto stavby sú zaradené medzi projekty 

pripravené na fázovanie, počíta sa aj s čerpaním zdrojov z 

Operačného programu integrovaná infraštruktúra. 

www.sme.sk 17.06.2014  

pomocná evidencia 429/1/2014 
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Až dosiaľ sa stavebné mechanizmy, centru mesta Trenčín 

vyhýbali. No to sa má onedlho zmeniť. Polyfunkčný, štvor-

poschodový objekt má vyrásť na mieste súčasného súkromné-

ho parkoviska, medzi Slovenskou sporiteľnou a kaplnkou sv. 

Anny. Od januára 2014 začalo prebiehať k pripravovanej 

stavbe objektu na Mestskom úrade v Trenčíne územné kona-

nie. Kancelárie, bývanie, obchodné priestory, parkovacie 

miesta, reštaurá-

ciu – to všetko 

má ponúknuť po 

dokončení budo-

va v tesnej blíz-

kosti neskoroba-

rokového kosto-

líka z druhej po-

lovice 18. storo-

čia. V súčasnosti 

územné konanie bolo prerušené a malo by pokračovať až po 

odstránení nedostatkov. Podľa slov Daniely Nipčovej 

z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, výstavbe nového 

objektu bude určite predchádzať archeologický výskum. 

V tejto súvislosti si obyvatelia Trenčína dávajú otázku či i sa 

nebude opakovať problém bývalého staveniska spomenú ved-

ľa bývalého Domu armády v podobe dlhoročnej jamy.  

Súbežne s prebiehajúcim územných konaním sa uskutočni-

lo tiež posudzovanie výrubu drevín. Ako pri väčšine stavieb, 

aj tu vysadených 13 stromov prekáža. Rozhodnutie o výrube 

bolo vydané s tým, že žiadateľovi bola uložená náhradná vý-

sadba v rozsahu 19 kusov drevín, z toho 5 kusov na pozemku 

vo vlastníctve mesta a 14 kusov na pozemku vo vlastníctve 

investora. Aj keď nie taký fatálny vplyv ako na stromy, ale 

i tak pomerne veľký dosah bude mať stavba nového objektu 

na dopravnú situáciu v tejto časti mesta. Rekonštrukcie chod-
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níkov a presuny stavebnej techniky pripravia dopravné obme-

dzenia chodcom aj automobilistom. Samotná stavba nebude 

mať v budúcnosti vplyv na dopravný režim. Po dokončení 

stavby nedôjde, s výnimkou vjazdu do podzemných garáží 

z južnej strany objektu od Tatra banky, k zmene dopravy. Na 

tejto strane majú pribudnúť parkovacie miesta pre zásobovacie 

vozidlá. Jednosmerná komunikácia pred Slovenskou sporiteľ-

ňou a jej napojenie na ulicu J. Braneckého bude zachovaná, 

rovnako aj existujúce parkovacie státia. 

www.nasenovinky.sk 10.05.2014 

pomocná evidencia 438/1/2014 

 

Práce na rozšírení križovatky ulíc Legionárska a Dlhé Hony 

sa začali 1. júla 2014. Práce rozplánované sú na štyri týždne. 

Križovatka bude počas prác neprejazdná. Ulica Dlhé Hony je 

v nej uzavretá, takže pri základnej škole sa stala slepou ulicou. 

Po Legionárskej ulici vozidlá prejdú v oboch priamych sme-

roch bez obmedzenia. 

Stav križovatky bol dlhodobo nevyhovujúci. pretože  auto-

busy, ale aj ná-

kladné vozidlá, 

odbočujúce 

z Ulice Dlhé 

Hony na Legio-

nársku ulicu 

často zachádzali 

do proti-smeru. 

Po úprave kri-

žovatky by k ta-

kýmto kolíznym 

situáciám nemalo dochádzať. Po ukončení stavebných prác 

bude povrch vozovky na Legionárskej ulici zarezaný a na Dl-

hých Honoch položený asfalt v dĺžke asi 15 metrov. Upravo-
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vať sa budú aj chodníky, preto mesto požiadalo chodcov 

o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní v tejto oblasti.  

Z dôvodu uzavretia križovatky budú presmerované linky               

č. 5, 11, 19 a 28 mestskej hromadnej dopravy Trenčín, keď za-

stávka Dlhé Hony bude dočasne zrušená. Vyššie dotknuté lin-

ky mestskej hromadnej dopravy budú prechádzať Beckovskou 

ulicou, pokračovať Inoveckou ulicou na Juh a z tohto dôvodu 

tieto linky nebudú zastavovať na zastávke Soblahovská, pod 

cintorínom a Inoveckej stred. Všetky uvedené linky budú zo 

zastávky gen. Svobodu, Saratovská ul. pokračovať na zastávku 

Inovecká, potom zabočia na Beckovskú ulicu, po jej prechode 

zabočia na Legionársku ulicu a následne zastavia pri reštaurá-

cii Perla. Na svoju trasu sa opäť napoja zastávkou Legionár-

ska, nemocnica. 

Info Trenčín 04.07.2014 

pomocná evidencia 465/1/2014 

 

V železničnej stani-

ci Trenčín sú pred 

ukončením práce na 

treťom nástupišti a pár-

nej skupiny koľají. Na-

priek tomu, že podchod 

na Sihoť nebol úplne 

hotový (nie sú dokon-

čené dlažby, výťahy a 

definitívne osvetlenie) 

bol tento dňa 14. júla 2014 uvedený do predčasného užívania. 

Ako informoval Ľubomír Mitas z odboru komunikácie Že-

lezníc Slovenskej republiky, dôvodom predčasného užívania 

je nutnosť asanácie starého podchodu pre cestujúcich 

a ukončenie obnovy koľajiska v železničnej stanici. 

V súčasnosti budujú batožinový podchod, nástupištia č. 1 a 2 a 
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modernizujú nepárnu skupinu koľají. Podchod chcú definitív-

ne ukončiť do 30. októbra 2014, avšak mimo sprevádzkovania 

výťahov. 

Info Trenčín 01.08.2014 

pomocná evidencia 530/1/2014 

 

 Mesto Trenčín ukončilo 

práce na rozšírení križovatky 

ulíc Legionárska a Dlhé Ho-

ny v stredu 23. júla 2014. Od 

tohto dňa  bola križovatka 

po úprave plne prejazdná.  

Dočasne presmerované 

autobusové linky č. 5, 11, 19 

a 28 sa vrátili na svoju pôvodnú trasu v piatok 25. júla 2014. 

Cestujúci mestskej hromadnej dopravy tak mohli opäť využí-

vať aj zastávku na Ulici Dlhé Hony. 

Mesto Trenčín 23.07.2014 

pomocná evidencia 501/1/2014 

 

Po tom, čo Mes-

to Trenčín zrekon-

štruovalo povrch 

vozovky na časti 

Zlatovskej ulice a 

štát začal pracovať 

na jej napojení na 

diaľničný privá-

dzač. Povrch vo-

zovky na Zlatovskej 

ulici od križovatky s Brnianskou ulicou až po diaľničný privá-

dzač mesto odvodnilo a zrekonštruovalo. Jedna z najväčších 

investičných akcií v hodnote 240 tisíc eúr bola zároveň záväz-

budovanie privádzača na diaľnicu na Zlatovská ul. 
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kom Mesta Trenčín napojenia Zlatovskej ulice na diaľničný 

privádzač.  

Info Trenčín 01.08.2014 

pomocná evidencia 530/1/2014 

 

Dňom 5. augusta 2014 bol uzavretý prejazd železničnej tra-

te na Vlárskej ulici pri Old Herolde z titulu vybudovania pod-

jazdu pod železničnou traťou. Budovanie podjazdu na Vlár-

skej ulici pri Old Herolde znamenalo nielen uzavretie tamoj-

šieho železničného priecestia, ale aj zabezpečenie množstva 

obchádzkových trás, aby sa zabezpečila priepustnosť automo-

bilovej dopra-

vy. Obchádz-

kové trasy bu-

dú riešené v 

etapách. 

V prvej eta-

pe zostane pre 

osobné auto-

mobily pre-

jazdný tzv. 

„Čierny mos-

tek“ na Žabinskej ulici. Tadiaľ pôjdu aj vodiči od Zamaroviec 

do centra mesta. Na výjazde zo Žabinskej ulice na Bratislav-

skú bude však povolené len pravé odbočenie. To znamená, že 

vodiči sa budú musieť otočiť na okružnej križovatke pri Lidli. 

Od Lidla do Zamaroviec prejdú z Bratislavskej ulice ľavým 

odbočením za čerpacou stanicou Slovnaft na Ulicu Ľ. Stárka 

a ďalej potom popod „Čierny mostek“. 

Nákladné automobily od Zamaroviec budú trasované po 

jednosmernej Orechovskej ulici na Majerskú. Následne pôjdu 

Kasárenskou ulicou, spojnicou medzi Istebníkom a Zla-

tovcami a ulicou Na Kamenci na úrovňové železničné prieces-
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tie na Hlavnej ulici. Obchádzka platí aj pre opačný smer s tým 

rozdielom, že od Kultúrneho domu v Istebníku vozidlá pôjdu 

na Vlársku ulicu. 

V Zlatovciach zostáva otvorené súčasné úrovňové prieces-

tie na Hlavnej ulici a zároveň zostáva v prevádzke aj priecestie 

v Zá-blatí. Táto etapa bude trvať do prvých mesiacov roka 

2015. Obchádzková trasa cez Zlatovce a priecestie na Hlavnej 

ulici bude platiť aj pre všetky nákladné automobily 

z Hrabovky. Nákladné automobily v smere na Hrabovku ale 

nebudú trasované po Majerskej ulici ale po Kasárenskej a Pod-

javorinskej. 

Aby bolo plynulé vychádzanie 

vozidiel z Hlavnej ulice v Zlato-

vciach, zmení sa prednosť jazdy 

na križovatke ulíc Bratislavská,  

Hlavná a Bavlnárska. Ako hlavná 

cesta tu bude značený smer zo Zla-

toviec do centra mesta. To znamená, 

že vozidlá, idúce od Bratislavy, bu-

dú na vedľajšej ceste a budú dávať 

prednosť. Prímestská autobusová 

doprava bude tiež vedená cez Zla-

tovce. Spoje od Zamaroviec zastavia 

na zastávke Trenčín, Závažie, Jed-

nota, prejdú cez 

 Zlatovce a na Bratislavskej ulici sa napoja na svoju pôvod-

nú trasu. To platí aj pre opačný smer. Spoje z Hrabovky zasta-

via na zastávke Trenčín, Závažie, základná škola, ktorá bude 

ale presunutá asi o 50 m v smere na Hrabovku ku krížu. Auto-

bus potom prejde po obchádzkovej trase na Bratislavskú ulicu. 

V opačnom smere zastávka Trenčín, Závažie, základná škola 

zostáva na svojom pôvodnom mieste. 

prejazd železničnej trate na Vlárskej ulici sa začal 5. augusta 2014 

ťažké  mechanizmy sa zahrýzli do podložia železnič-

ného priecestia 
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Uzavretie priecestia na Vlárskej ulici sa dotkne aj mestskej 

hromadnej dopravy. Autobusová zastávka Istebnícka, ktorá 

je na strane Kultúrneho domu, bude dočasne premiestnená na 

Ulicu Podjavorinskej. V opačnom smere zostáva na pôvod-

nom mieste. Pre spoje, ktoré idú zo Zlatoviec priamo k Vojen-

skému opravárenskému podniku bude zriadená dočasná za-

stávka Kasárenská, Majerská na Kasárenskej ulici, v časti ve-

dúcej k Vojenskému opravárenskému podniku. Zmení sa aj 

trasovanie liniek č. 16 a 19.  

Úprava sa v čase školského vyučovania dotkne aj linky č. 

3, ktorá v tejto etape bude ešte premávať po svojej súčasnej 

trase. Bude však zrušený spoj č. 3, ktorý odchádza zo zastávky 

gen. Svobodu, otoč. Tento je nahradený zrýchleným spojom 

na linke č. 19. Spoj č. 3 na linke č. 3 bude potom upravený 

tak, že bude vychádzať zo zastávky Orechové, Vlárska o 7,21 

h. Osobné automobily budú môcť dočasne využiť diaľničný 

privádzač pri 

stredisku sprá-

vy a údržby 

diaľnic, ktorý 

je prístupný zo 

Zlatoviec, aj 

ako výjazd na 

diaľnicu, aj 

ako zjazd z 

diaľnice. Ten-

to smer nebu-

de značený 

ako obchádzka a využívanie diaľnice aj v tomto úseku zostane 

spoplatnené. 

V súčasnosti prebieha rozšírenie Ulice Na kamenci 

v Zlatovciach, ktorá je v trase hlavnej obchádzky. Premávka 

bude vedená pomocou svetelnej signalizácie striedavo 

úprava križovatky Na kamenci v Zlatovciach 
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v jednom jazdnom pruhu. Podľa záväzného prísľubu zhotovi-

teľa budú stavebné práce na rozšírení ukončené do začiatku 

školského roka. Dopravu z Bratislavskej ulice po prázdninách 

odľahčí aj napojenie Zlatovskej ulice na diaľničný privádzač. 

Pre chodcov budú vybudované dve dočasné priecestia cez 

železnicu. Jedno pri okružnej križovatke pri Lidli na Bratislav-

skej ulici s vyznačenými priechodmi pri Lidli a na Kasáren-

skej ulici. Druhé dočasné priecestie pre chodcov bude 

v Zlatovciach hneď vedľa súčasného železničného priecestia 

pre vozidlá v smere na Bratislavu. Aj k nemu bude vedený do-

časný chodník z Bratislavskej ulice. Tu dôjde k presunu prie-

chodu a svetelnej signalizácie pre chodcov za križovatku. 

Priechod pre chodcov teda nebude v hlavnej obchádzkovej 

trase vozidiel. Ďalej pribudnú nové priechody na Istebníckej 

ulici pri kultúrnom dome a na Orechovskej pri križovatke 

s Ružovou. Chodci naďalej budú môcť využívať starý želez-

ničný most, ku ktorému sa dostanú po Radlinského ulici a hrá-

dzi. 

Info 01.08.2014 

pomocná evidencia 530/1/2014 

 

Problémy, ktoré spôsobovali padajúce kamene z hradného 

brala v Trenčíne na parkovisko pod ním, sa stanú minulosťou. 

Na skalu od 11. augusta 2014 začali horolezci pripevňovať 

ochrannú sieť, ktorá kamene zachytí. Koncom minulého roka 

2013 sa z hradného brala uvoľnilo niekoľko skál, ktoré dopad-

li na parkovisko hotela Elizabeth, pričom boli poškodené autá 

hotelových hostí. Keďže  vlastníkom  hradného  brala  je  

Mesto  Trenčín, náklady na výrobu a inštaláciu ochrannej siete 

sú mestskou investíciou. Práce, ktoré sa začali 11. augusta 

2014, pri priaznivom počasí by mali trvať dva týždne a ich 

celková cena by mala byť vo výške 21-tisíc eúr. Spoločnosť 
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Synot a.s., ktorá vlastní hotel i parkovisko pod bralom, na ňu 

prispeje formou daru sumou päťtisíc eúr. 

Životnosť upevnenej siete by mala byť 10 až 15 rokov. 

Ochrannú sieť na hradné bralo pripevňovala spoločnosť „Gab-

riel Čmárik – G5 Pro Climbing“, ktorá vyhrala elektronickú 

aukciu. Šéf spoločnosti Gabriel Čmárik vysvetlil postup pri 

práci. „V prvom rade sa musí uskutočniť sanácia hradnej ska-

ly, ktorá sa musí očistiť od náletových drevín, najmä brečtanu, 

ktorý spôsobuje eróziu skaly a odstrániť všetky nepevné časti 

kameňa, ktoré tam sú. Následne bude osadený nosný systém, 

do ktorého sa bu-

de vplietať samot-

ná sieť.“. Ochran-

ná sieť bude mať 

oká s rozmerom 

šesť krát šesť cen-

timetrov a hrúbku 

2,8 milimetra. 

Termín dokon-

čenia môžu podľa 

Gabriela Čmárika 

skomplikovať búrky a prívalové dažde. Ťažkosti by mohli 

spôsobiť aj nadrozmerné nestabilné bloky kameňa, ktoré nie 

sú spojené s masívom. Ak by sa tam takýto kus vyskytol, mu-

seli by sme obmedziť dopravu, chodcov a asi aj zosilniť zá-

brany, ktoré tam sú. Energia roztrieštenia skaly je obrovská, 

bolo by to veľmi nebezpečné. 

Sieť by mala vydržať na brale 10 až 15 rokov. Životnosť 

sa, samozrejme odvíja aj od revízie a ošetrovania siete. Počas 

prác je chodník pre chodcov priechodný, no parkovisko hotela 

Elizabeth a Múzea kolies uzavreli a ohradili dvojmetrovým 

oplotením. 

www.sme.sk 18.8.2014  

horololezci sanovali hradnú skalu 
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pomocná evidencia 539/1/2014 

 

Štvorpruhová komunikácia Štefánikovej ulice bude od 

pondelka dňa 18. augusta 2014 zúžená na dva jazdné pruhy. 

Vodičom zostane k dispozícii jeden jazdný pruh v každom 

smere. V jeseni roka 2013 bola na Ulici gen. M. R. Štefánika 

ukončená rekonštrukcia kanalizácie. Projekt s rozpočtovým 

nákladom 750 tisíc eúr zahŕňal kompletnú rekonštrukciu kana-

lizácie v dĺžke viac ako 400 metrov.  

Po ukončení prác bola podľa požiadavky správcu komuni-

kácie, ktorým je Slovenská správa ciest, zrealizovaná iba do-

časná úprava vozovky pre lepšie „sadnutie“ podkladových vrs-

tiev. Konečnú úpravu získa komunikácia v nasledujúcich týž-

dňoch. Prvá etapa prác sa uskutoční v úseku od križovatky s 

Ulicou K výstavisku po bývalý podchod. Dopravné značenie 

bude osadené už od okružnej križovatky pri Zábavno-

obchodnom centre Max až po čerpaciu stanicu Lukoil. Vjazd 

do Ulice K výstavisku bude možný iba od okružnej križovatky 

pri Zábavno-obchodnom centre Max. Výjazd z tejto ulice na 

Štefánikovu bude možný na obidva smery, teda do centra aj na 

Žilinu. 

Pre chodcov bude platiť zákaz prechádzať cez priechod pri 

autobusovej zastávke Gen. M. R. Štefánika, Merina (pri Ulici 

K výstavisku). Chodci sa na opačnú stranu dostanú jedine 

nadchodom pri Zábavno-obchodnom centre MAX, alebo bu-

dú  musieť prejsť k priechodu na svetelnej križovatke pri Bil-

le. Ukončenie prác je plánované do konca mesiaca september 

tohto  roka. Rekonštrukcia  kanalizácie je  investičnou  akciou  

Trenčianskych vodární a kanalizácií, v ktorých je Mesto Tren-

čín najväčším akcionárom. 

Mesto Trenčín 14.08.2014 

pomocná evidencia 542/1/2014 
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Trenčín nebude piatym mestom, kde sa skupine HB Reavis 

podarí postaviť v strede mesta obchodné centrum Aupark. Tú-

to investíciu, podobne ako v Žiline či Košiciach sprevádzala 

nevôľa časti verejnosti. Spoločnosť sa po desiatich rokoch od 

predstavenia zámeru rozhodla projekt zrušiť. Vyplýva to z do-

hody medzi inves-

torom a mestom, 

ktorú v piatok 22. 

augusta 2014 

schválilo mestské 

zastupiteľstvo.  

Dôvodom od-

stúpenia od realizá-

cie projektu bolo, 

že sa firme ani po 

rokoch nepodarilo 

získať časť pozemkov, po ktorých dnes prechádza štátna cesta. 

Z nedávnej histórie si treba pripomenúť, že pozemky od 

Mesta Trenčín HB Reavis získal pod Aupark už v roku 2008, 

a za necelých sedemtisíc m2 a jednu budovu zaplatil 681-tisíc 

eúr. Časť poslancov aj aktivisti vtedajšie vedenie mesta kriti-

zovali za nízku cenu a prekážalo im  aj umiestnenie  centra v 

tesnej  blízkosti historickej zástavby  a dopravné 

komplikácie. 

Poslanci Smeru proti zámeru iniciovali aj petíciu, ktorú 

podpísalo 8.666 ľudí. Vtedajší primátor Ing. Branislav Celler 

napokon vyhlásil, že o Auparku vypíše referendum, v rovnaký 

deň však podpísal predaj mestských pozemkov spoločnosti. 

Referendum napokon bolo neplatné, lebo neprišlo k nemu 

dosť občanov.  

Investor HB Reavis chce teraz Mestu Trenčín pozemky 

vrátiť, ale radnica si bude musieť na vrátenie peňazí požičať. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček sa k problému plánuje vy-

takto mal vyzerať Aupark v Trenčíne 

takto mal vyzerať Aupark v Trenčíne 
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jadriť až na zastupiteľstve, podobne odpovedala aj hovorkyňa 

HB Reavis Želmíra Zelenayová. 

Aktivista Norbert Brázda rozhodnutie spoločnosti víta. 

„Najväčšie riziko projektu spočívalo v tom, že priestor pláno-

vali do posledného miesta zastavať bez ohľadu na verejné 

funkcie.“ Upozorňuje však, že za odchodom jednej problema-

tickej investície môže byť druhá. 

Bližšie k výstavbe obchodného strediska sa v centre mesta 

dostal známy žilinský podnikateľ George Trabelssie. Ten ho 

chce vybudovať ako súčasť dopravného terminálu na stanici. 

Aj tento projekt, ktorý zasiahne aj do mestského parku, akti-

visti a časť poslancov kritizujú ako necitlivý. 

www.sme.sk 19.08.2014 

pomocná evidencia 545/1/2014 

 

Zlatovská ulica bola napojená na diaľničný privádzač, ktorý 

je súčasťou stavby druhého cestného mosta cez rieku Váh dňa 

31.augusta 2014. Takže prvé autá po Zlatovskej ulici ku diaľ-

nici vpravo na privádzač a z privádzača vľavo do Zlatoviec 

prechádzali 1. septembra 2014. 

Info Trenčín 01.08.2014 

pomocná evidencia 530/1/2014 

 

Rozšírením cintorína pod sídliskom Juh mesto Trenčín na-

čas zažehnalo krízovú situáciu s hrobovými miestami v naj-

menšom krajskom meste.  

S rozširovaním cintorína začalo v roku 2013 a dokončilo ho 

v tomto roku. Touto úpravou vzniklo asi 900 nových hrobo-

vých miest, čo kapacitne stačí na osem až desať rokov. Ako 

informoval trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček, 

negatívom rozšírenia najväčšieho cintorína v Trenčíne bola 

likvidácia záhradkárskej osady v Bočkových sadoch, keď sa 

muselo 25 záhradkárom oznámiť, že po mnohých rokoch prí-
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du o svoje záhradky. Išlo o mestské pozemky a už, keď si zá-

hradky zakladali, vedeli, že je to miesto rezervované na rozší-

renie cintorína. Ocenil fakt, že majitelia záhradiek sa k ich 

zrušeniu postavili veľmi korektne. 

Toto rozšírenie cintorína pod Juhom však definitívne nerie-

ši situáciu s hrobovými miestami v Trenčíne. Mesto má pri-

pravuje projekt na úplne nový cintorín na Východnej ulici, 

smerom na obec Soblahov, ale v tejto súvislosti sa budú mu-

sieť vykúpiť pozemky od súkromných vlastníkov, zrejme aj 

od obce Soblahov a to všetko je spojené s obrovským množ-

stvom práce. Projekt v rozpočtových nákladoch v dnešných 

cenových reláciách vychádza na asi 10 miliónov eúr, čo je ta-

ké obrovské množstvo financií, o ktorých v tejto chvíli sa ne-

vie povedať, odkiaľ získajú. 

S novým veľkým cintorínom počíta už aj nový územný 

plán Mesta Trenčín. Malo by ísť o moderný cintorín, ktorý by 

mal vo svojom vybavení aj krematórium. Tento objekt Mesto 

Trenčín potrebuje. Projekt nového cintorína je obrovský. Pôj-

de už o cintorín, ktorý bude mať svoju myšlienku, štruktúru, 

zázemie a priestor na oddych. Bude to kultivovaný cintorín, 

ktorý vyrieši problémy s pochovávaním na desiatky rokov, 

uzavrel primátor Mgr. Richard Rybníček. S výkupom pozem-

kov bude mesto musieť začať, čo najskôr, aby po ôsmich ro-

koch sa nemuselo zápasiť s rovnakým problémom ako pri roz-

šírení terajšieho mestského cintorína v minulom roku 2013. 

www.sme.sk 11.09.2014 

pomocná evidencia 592/1/2014 

 

Daždivé počasie v priebehu mesiacov júl a august 2014 od-

halilo ďalší problém na novovybudovanej časti cintorína na 

Juhu v Trenčíne. Po tom, čo voda z nezatrávnených plôch cin-

torína podmývala garáže a zaplavila miestnu komunikáciu pod 

cintorínom, sa objavili ďalšie nedostatky. Niektoré nové 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13481145&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7400750
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13481147&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7400750
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chodníky na cintoríne zostali podmyté a stekajúca voda ich 

úplne zničila. 

„Je to hazardovanie s verejnými financiami, tak možno  

charakterizovať budovanie novej časti mestského cintorína. 

Voda odhalila príčinu škody na novej časti cintorína, lebo zá-

kladná konštrukčná vrstva chodníka je z obyčajného štrku, 

okruhliakov. Nie som stavbár, ale chodník po spádnici svahu 

rozhodne nemôže byť založený na štrku. Za pozornosť stoja i 

nespevnené svahy, na ktorých sa bude pochovávať. Voda z 

nich splavuje hlinu na vydláždené chodníky,“ píše na stránke 

odkaz pre starostu občan mesta Martin Bekman.  

Nový cintorín sa vybudoval pod horným, už existujúcim 

cintorínom, ktorý dnes tvorí betónovo-asfaltová plocha. V mi-

nulosti, keď sa budoval 

tento cintorín, nebolo v 

tomto území riešené od-

vodnenie a dnes voda 

bez zábrany ničí všetko, 

čo jej stojí v ceste.  

Podľa hovorkyne 

Mestského úradu v 

Trenčíne Eriky Ságo-

vej, stavebný dozor potvrdil, že firma dodržala všetky projek-

tované postupy. K podmytiu chodníka by nedošlo, ak by sa 

časť starého horného cintorína odvodnila. V lete spadlo v 

Trenčíne v tomto priestore niekoľko prívalových dažďov, čo 

spôsobilo, že veľké množstvo vody potom rýchlym tempom a 

silou stekalo dole kopcom a ničilo všetko, čo jej stálo v ceste. 

Bolo to obdobie, keď pôvodné trávnaté terasy a záhradné 

chatky boli odstránené, teda pripravené ako stavenisko na bu-

dovanie nového cintorína. Veľké množstvo spadnutej dažďo-

vej vody nič nestalo v ceste na deštrukcii plochy staveniska 

pre výstavbu nového cintorína.  
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Toto je konštatovanie, ale ako vzniknutú situáciu bude rea-

govať Mesto Trenčín opäť reagovala hovorkyňa Mestského 

úradu v Trenčíne Erika Ságová – najúčinnejším a zároveň 

systémovým riešením i do budúcna odvodnenie horného – te-

da už existujúceho cintorína. Tieto práce v najbližšom čase 

zabezpečí dodávateľ stavby nového cintorína v rámci vysúťa-

ženej ceny, vrátane úpravy vodou poškodených povrchov na 

novej časti cintorína. Verejných financií sa to žiadnym spôso-

bom nedotkne. 

Trenčianske noviny 15.06.2014 

pomocná evidencia 610/1/2014, 622/1/2014 

 

V piatok dňa 2. septembra 

2014 sa začali práce na rekon-

štrukcii časti chodníka na Legio-

nárskej ulici. Ide o mestskú in-

vestičnú akciu.  

V úseku od DV Centra (býva-

lé Masaryčky) takmer po okruž-

nú križovatku Soblahovská – Legionárska začala firma Cesty 

Nitra asanovať značne poškodený chodník. V nasledujúcom 

týždni zhotoviteľ začal realizovať 

podklad pod nový povrch chodníka, 

bude zo zámkovej dlažby. Staveb-

nými prácami neboli obmedzení len 

chodci, ale ani vodiči. Chodci pou-

žili chodník na protiľahlej strane 

ulice oproti Keramoprojektu. 

V druhom týždni rekonštrukcie 

chodníka bol tento skolaudovaný a 

odovzdaný do užívania verejnosti  

www.trencin.sl 12. 09.2014 

pomocná evidencia 602/1/2014 

http://www.trencin.sl/


693 

 

Od 18. septembra 2014 sa začalo v Trenčíne jesenné upra-

tovanie a trvalo do 

15. novembra 2014.  

Počas týchto dní ur-

čených na jesenné 

upratovanie sa skrá-

til čas na zvážanie 

odpadu do kontaj-

nerov na jednom 

stanovišti na dopo-

ludnie  a popoludní. 

Na každom stanovišti boli pristavené dva veľkoobjemové kon-

tajneri tak, že jeden kontajner bol určený na odkladanie nepo-

trebného materiálu a druhý kontajner na odkladanie bioodpadu 

zo záhrad, teda na odkladanie biologicky rozložiteľného odpa-

du, čiže konárov, pokosenej trávy a podobne. Na disciplinova-

nosť ľudí dohliadali pracovníci firmy Marius Pedersen 

a mestská polícia, aby do  veľkoobjemových kontajnerov ob-

čania v žiadnom prípade neodkladali  elektroodpad, vyradené 

batérie, akumulátory, žiarivky, železný šrot a pneumatiky. 

Tento odpad vykladali občania ku kontajnerom, odkiaľ ich 

odvoz zabezpečila spoločnosť Marius Pedersen. 

Hasiči vydali občanom varovanie pred nebezpečenstvom 

jesenného spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z poorezáva-

ných stromov, aby tak neriskovali založenie požiaru. Upozor-

nenie občanom vyplývajú zo skúseností z opakovaných výjaz-

dov hasičov k požiarom, ktoré vznikli dôsledkom nedodržia-

vania základných, zákonných pravidiel požiarnej bezpečnosti,  

najmä keď vplyvom vetra sa požiar rozšíri do okolia a spôsobí 

nemalé škody.  

Takéto zbavovanie odpadu je v Trenčíne zakázané 

a zisteného vinníka možno za takýto priestupok pokutovať až 

do výšky 165.96 eúr.   

odpad sa triedil do dvoch kontajnerov 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13505855&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7436653
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zľava – J.E. Alexander Wittwer. Mgr. Kaščáková 

vlastné poznámky  

pomocná evidencia 669/1/2014 

 

Napriek nie-

koľkým nepraj-

ným hlasom, s 

ktorými sa pro-

jekt „Trenčín si 

Ty“ stretol najmä 

doma v Trenčíne, 

 sa jeho organizá-

tori tešia vše-

obecne kladným 

odborným hod-

noteniam. Urbanistickej súťaži „Trenčín – mesto na rieke“ sa 

opakovane venujú celosvetové odborné médiá.  

Najnovšie uznanie projektu potvrdilo aj hodnotenie zástup-

cov donora - Úradu Vlády Slovenskej republiky a Švajčiarskej 

konfederácie. Švajčiarsky veľvyslanec  J. E. Alexander Wit-

twer, Barbara Žilkayová z Úradu Vlády Slovenskej republi-

ky a zástupca správcu fondu nadácie Ekopolis Štefan Jančo 

prišli 2. októbra 2014 projekt do Trenčína osobne overiť. Po-

tvrdzuje to aj správa z overenia projektu na mieste, v ktorej sa 

píše o vysoko odbornom a kvalitnom prevedení súťaže. „Teší 

nás to aj preto, že sme súťaž „Trenčín - mesto na rieke“ a aj 

celý dlhodobý proces „Trenčín si Ty“ pripravili s najvyšším 

možným nasadením, zapojením názorov odbornej a laickej ve-

rejnosti do tvorby súťažného zadania, zabezpečením medziná-

rodnej účasti, finančného krytia, pozornosti a následným 

uznaním domácich i zahraničných odborných kruhov,“ pove-

dal architekt mesta Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš. 

Súťaž získala podporu aj Slovenskej komory architektov, 

ktorá overovala, okrem iného aj súťažné podmienky. Domáca 
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 i zahraničná verejnosť súťaž „Trenčín – mesto na rieke“ 

opakovane vyhodnotila ako minimálne na Slovensku ojedinelý 

počin. „Získanú dôveru chceme rozvíjať aj naďalej, motivuje 

nás k tomu záväzok a aj pokora k mestu, ktorého rozvoj nám 

nie je ľahostajný,“ zdôraznil Ing. arch. Martin Beďatš s tým, 

že súťažou sa všetko iba začína. Budúci Trenčín bude závisieť 

od konštruktívnej 

spolupráce všetkých, 

ktorí sa na ňom bu-

dú ochotní a schopní 

podieľať. O tom bu-

de ďalší proces, kto-

rý je pri rozvoji 

miest všade na svete 

ten najťažší - proces 

implementácie ideí 

do reality. To bude 

tá najdôležitejšia skúška, ktorá Trenčanov ešte iba čaká.  

„Trenčín si zaslúži také riešenie nábrežia, na ktoré sa budú-

ce generácie jeho obyvateľov budú pozerať s rovnakým reš-

pektom a uznaním, ako sa dnes pozeráme napríklad na nadča-

sové urbanistické riešenie starej Sihote od architekta 

a urbanistu Ferdinanda Silbersteina Silvana,“ skonštatoval 

Ing. arch Martin Beďatš.  

Mesto Trenčín 08.10.2014 

pomocná evidencia 666/1/2014 

 

V mesiaci  november  2014  sa  zintenzívnili práce na že-

lezničnej stanici v Zlatovce.  Ľudia budú musieť v Zámostí 

počítať s výlukami vlakov až do júna roka 2015.  

Pre cestujúcich do stanice Zlatovce nastala zmena. Vlaky 

totiž končili v hlavnej stanici v Trenčíne z dôvodu prác v okolí 
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železničnej stanice Zlatovce. Obmedzí to hlavne cestujúcich 

občanov, ktorí ráno cestovali do práce osobným vlakom.  

Táto situácia sa až do ukončenia stavebných prác nezmení. 

Grafikon osobnej 

vlakovej dopravy 

neuvažuje s kon-

čiacimi alebo vý-

chodzími vlakmi 

v železničnej sta-

nici Zlatovce do 

doby dokončenia 

stavebných prác. 

Po ukončení prác 

sa uvažuje s ranným vlakom, ktorý bude končiť v železničnej 

stanici Zlatovce. Konečné rozhodnutie bude mať však doprav-

ca, teda Železničná spoločnosť Slovensko. Práce na železnič-

nej trati a v jej okolí sa týkajú aj mestskej časti Záblatie.  

Počas tohoročných výlukových prác sa vybuduje most nad 

podjazdom nad Brnianskou ulicou, most nad potokom 

v Zablatí a podchod na ulici Hlavná. Nasledujúci rok budú 

práce pokračovať. „Vybuduje sa podchod v Záblatí, zruší sa 

priecestie na Hlavnej ulici a výškovo nevyhovujúce podchody 

v  stanici Zlatovce a nahradia sa jedným novým podchodom. 

Vybudujú sa aj dve nástupištia do konca júla 2015,“ informo-

vala Pavlíková.  

Rekonštrukčné práce v súčasnosti pokračujú aj na hlavnej 

železničnej stanici v Trenčíne. Uplynulý mesiac október 2014 

sa dokončilo zastrešenie na prvých dvoch nástupištiach. 

Vchody do podchodu pre cestujúcich a chodcov zo strany od 

Sihoti aj spred železničnej stanice by sa mali odovzdať do 

predčasného užívania do konca októbra 2014, zatiaľ však bez 

výťahov. Momentálne ľudia využívajú iba časť podchodu slú-

žiaci pre pohyb cestujúcich. Do konca decembra 2014 budú 
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ukončené práce  na všetkých nástupištiach aj s namontovaním 

výťahov, osadením orientačných piktogramov. Do konca roka 

2014 sa podchod pre cestujúcich a chodcov spolu aj s výťahmi 

odovzdá do predčasného užívania. Do konca roka 2014 je v 

pláne aj vybudovanie oplotenia koľajiska od párnej skupiny 

koľají od mestskej časti Sihoť. 

Na železničnej stanici Zlatovce  budú prebiehať tieto práce 

v rámci výluk: 

-   výluka 2.traťovej koľaje výhybňa  Nivy – Zlatovce  sa za-

čne 14. októbra 2014 a ukončená 19. novembra 2014 

-   nepárna skupina koľají stanice Zlatovce  sa začne v čase od 

24. februára 2015 do 16. apríla 2015 

-   párna  skupina koľají stanice Zlatovce sa začne v čase od 

16. apríla 2015 do 6. júna 2015. 

www.sme.sk 24.10.2014 

pomocná evidencia 704/1/2014 

 

Minulotýždňové zastupiteľstvo dňa 28. októbra 2014 ne-

odobrilo prenájom pozemkov Železniciam Slovenskej repub-

liky. Hlasovanie sa týkalo pozemkov takzvanej malej stavby a 

vybudovania prístupu do mestských častí Zlatovce a Záblatie. 

Išlo aj o práce na infraštruktúre novej letnej plavárne. Pozem-

ky chcelo mesto železniciam prenajať za symbolické euro až 

do ukončenia výstavby. Na schválenie bola potrebná trojpäti-

nová väčšina poslaneckých hlasov, keďže išlo o prípad osobit-

ného zreteľa. Za návrh hlasovalo však len dvanásť poslancov, 

jeden sa zdržal, ostatní nehlasovali.  

Podľa našich informácii sa niektorí poslanci rozhodli ne-

podporiť tento návrh už na výbore mestskej časti Sever. Svoje 

hlasovanie v zastupiteľstve však nechceli komentovať. „Ja 

som hlasoval podľa svojho vedomia, svedomia a nemám k 

tomu čo dodať,“ povedal Vladimír Gavenda, poslanec za 

Smer - SD. 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13526753&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7471535
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13526754&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7471535
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Návrh podporil poslanec za Slovenskej národnej strany 

Eduard Hartman. „Celá stavba a projekt sú už rozbehnuté 

a malo by sa to schváliť,“ povedal Hartman. Podľa slov primá-

tora Trenčína rozhodnutie poslancov neovplyvní ani výstavbu 

či otvorenie plavárne. „V tejto chvíli procesy ohľadom malej 

stavby a dohody so železnicami platia, uskutočňujú sa úkony, 

ktoré majú posilniť zmluvy, ktoré sú už dnes schválené,“ vy-

svetlil primátor s tým, že hlasovanie poslancov, prevažne z 

poslaneckého klubu Smer - SD, považuje za zmätočné. Primá-

torove slová o pokračovaní výstavby potvrdila aj hovorkyňa 

železníc. „Tento postup mestského zastupiteľstva nemá žiadny 

vplyv na uskutočnenie stavby,“ povedala Pavlíková. 

www.sme.sk 03.11.2014 

pomocná evidencia 748/1/2014 

 

Trenčianske noviny zo dňa 17. novembra 2014 priniesli in-

formáciu o dopravných obmedzeniach, ktoré sú v súčasnom 

období v Trenčíne potrvajú v tomto rozsahu do začiatku budú-

ceho roka 2015 a potom čakajú na šoférov ďalšie rozsiahle 

zmeny. 

Už začiatkom budúceho roka 2015 natrvalo bude uzavretý 

„Čierny mostek“ na Žabinskej ulici a doprava pôjde cez 

Hlavnú ulicu v Zlatovciach. Po dokončení podjazdu s pracov-

ným názvom Uzol Brnianska pri Prvom Trenčianskom auto-

servise, uzavrú želez-

ničné priecestia v Zla-

tovciach a v Záblatí. 

Predtým  však musí  

byť  postavená Ulica  J. 

Psotného cez poľno-

hospodárske družstvo a 

rozšírená cesta medzi 

Zlatovcami a Záblatím, 
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ktoré sú súčasťou „Malej stavby“. To znamená, že ak po do-

budovaní podjazdu Uzol Brnianska bude ešte Vlárska uzavre-

tá, doprava zo strany Orechového, Istebníka, Zlatoviec a Zá-

blatia bude využívať len podjazd na Brnianskej ulici. 

Trenčanov dovtedy potrápia ešte ďalšie obmedzenia. Na-

príklad v križovatke ulíc Bratislavská a Brnianska sa bude bu-

dovať okružná križovatka. Počas niektorých prác bude Brnian-

ska ulica v tejto križovatke úplne uzavretá a doprava bude tra-

sovaná po priľahlých uliciach. Taktiež sa bude budovať 

okružná križovatka na opačnej strane tohto podjazdu, rozšíre-

nie komunikácie medzi Zlatovcami a Záblatím a predĺžene Ul. 

J. Psotného, čo sa tiež nezaobíde bez dopravných obmedzení. 

S modernizáciou železnice v Trenčíne súvisia aj obmedze-

nia na opačnej strane mesta. Podjazd pod železnicu, ktorý 

stavajú na Ulici Pred po-

ľom, má byť sprevádz-

kovaný v prvej polovici 

roka 2015. 

Dovtedy čaká Trenčín  

ešte jedno veľké obme-

dzenie na Opatovskej uli-

ci, a to na vetve bližšie k 

centru mesta - pri Rade-

gaste. Ulica bude musieť 

byť v jednej etape vý-

stavby okružnej križovat-

ky uzavretá. Doprava bude vedená po Žilinskej ulici, kadiaľ 

bude pretrasovaná aj mestská hromadná doprava. Po dobudo-

vaní celého podjazdu Uzol Pred poľom sa natrvalo uzavrie 

súčasné železničné priecestie pri Bille na Sihoť.  

Tento rok by mali byť dobudované a uvedené do prevádzky 

komunikácie na Ul. Pred poľom. Do konca novembra 2014 

budovanie podchodu Pred poľom 
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bude do predčasného užívania uvedený podchod v Opatovej a 

tiež podchod z Hodžovej ulice na železničnú stanicu. 

Počas modernizácie zasiahli veľké zmeny aj Mládežnícku 

ulicu. Verejné parkovisko je uzavreté, cesta rozkopaná. Tieto 

obmedzenia sa ešte zväčšia počas stavebných prác na Malej 

stavbe, ktoré sú zamerané na sprevádzkovanie novej letnej 

plavárne. 

Okrem dobudovania samotných inžinierskych sietí sa bude 

stavať nové parkovisko a rekonštruovať starý most na Ostrov. 

Na moste sa vybudujú lávky pre peších a cyklistov a vozovka 

na moste bude rozšírená. Okrem toho sa budú upravovať ko-

munikácie - čiastočná preložka Mládežníckej ulice popri no-

vom moste, ale najmä 

na Zámostí – Radlin-

ského ul., Žabinská 

ul., ktorých pôvodnú 

trasu „križuje“ nová 

železnica. 

Pri Obchodnej aka-

démii sa na jar 2015 

dokončí rekonštrukcia 

kanalizácie, obmedzenia budú aj v križovatke ulíc Študentská 

a Martina Rázusa. 

www.sme.sk 20.11.2014 

pomocná evidencia 805/1/2014 

 

Rekonštrukcia hlavnej železničnej stanice v Trenčíne sa v 

týchto dňoch stala terčom kritiky občanov. Pracovníci podľa 

nich nedodržiavajú postupy, používajú zlé materiály a samot-

ná práca je podľa nich neprofesionálna. Kritika je vyjadrená 

v stanovisku Petra Jozefčíka, ktorý hovorí: „Mám taký dobrý 

výhľad na stanicu zo svojho domu, ako by som bol na piatom 

nástupišti. Videl som, ako napríklad 250 m2 obkladu museli 

budovanie podchodu v Opatovej 
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zhodiť dole, údajne preto, že nepoužili mrazuvzdorný mate-

riál. Ako mohli použiť obklad, ktorý pracovníci lepili dva 

týždne a o dva týždne ho zhadzovali? Je to predsa platené z 

peňazí nás všetkých,“ Železničnú stanicu pozná dôkladne, 

keďže jeho otec, známy trenčiansky staviteľ, na nej viedol sta-

vebné práce a stanica bola dokončená bola presne pred se-

demdesiatimi rokmi, ro-

ku 1944. 

Ako zle nalepili ob-

kladačky, mohli zhodno-

tiť aj príležitostní náv-

števníci Trenčína 

a krútili hlavami či je to 

vôbec možné. Dokonca 

aj podlaha podchodov 

nie je protišmyková, čo 

môže byť nebezpečné hlavne pre starších ľudí v zimnom ob-

dobí. Je to hanbou pre naše mesto, povedal Peter Jozefčík.  

Kvalita prác sa dostala aj do hlavného večerného vysielania 

o 19,00 h Televízie Markíza v stredu 19. novembra 2014, 

v ktorej redaktor Michal Bujna požiadal o stanovisko Marti-

nu Pavlíkovú. „Na práce na modernizácii železničnej trate, 

ako aj rekonštrukcie stanice dohliada investor stavby Železníc 

Slovenskej republiky prostredníctvom stavebného dozoru.  Že-

leznice o probléme vedia a podľa slov hovorkyne situáciu rie-

šia priamo na stavbe. Zhotoviteľ pôvodne použil na obloženie 

podchodu obklad, ktorý nespĺňal požadované parametre podľa 

projektovej dokumentácie. Z toho dôvodu zhotoviteľ nevyho-

vujúci obklad odstránil na vlastné náklady a zabezpečil nový,  

ktorý po technickej stránke spĺňa požadované parametre. No-

vý obklad však položili nekvalitne, čo už riešime so zhotovite-

ľom, ktorý bude musieť uvedené nedostatky napra-viť, a to 

opätovným strhnutím obkladu a musí zabezpečiť vykonanie 
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prác v požadovanej kvalite a estetike,“ povedala hovorkyňa 

Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková. Železnice 

upozorňujú, že podchod zatiaľ nie je dokončený. „Nie je 

vhodné sa na pod-

chod pozerať opti-

kou, ako keby už 

bol hotový a odo-

vzdaný do riadne-

ho užívania,“ vy-

svetlila Pavlíková. 

Pripustila však, že 

železnice s prácou 

zhotoviteľa nie sú 

spokojné. „Ubez-

pečujeme občanov, že podchod sa uvedie do užívania v takej 

kvalite, ako to vyplýva z projektovej dokumentácie a že od 

zhotoviteľa preberieme iba kvalitnú prácu,“ dodala Pavlíková. 

Podľa posledných informácií pracovníci už vymenili obklady 

na stenách v podchode. 

Tieto práce kritizoval aj Peter Šumichrast na stránke mes-

ta Trenčín v rubrike Otázky a odpovede. „To, čo som tam vi-

del, som nevidel ešte nikdy a nikde vo svojom živote. A to už 

mám takmer 60 rokov. Keramický obklad pravej strany pod-

chodu by snáď lepšie vykonala partia škôlkarov. Keď sa na tú 

hromadu zničeného materiálu pozriete, tak vás musí len srdce 

zabolieť a zostanete v nemom úžase, čo je dnes možné. Po-

čnúc ohyzdným krivým uložením obkladu pokračujúc nezmy-

selnou inštaláciou trojitého antikorového zábradlia, ktorého aj 

najvrchnejšie držadlo je tak nízko, že sa človek musí k nemu 

zohnúť. A vo výstavbe sa pokračuje aj naďalej. Už sú tam in-

štalované svietidlá a kladie sa dlažba.“  

www.sme.sk 24.11.2014 

pomocná evidencia 808/1/2014 

vstup do podchodu spred stanice na nástupištia na sídlisko Sihoť 
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Štrnásť rokov po rekonštrukcii budovy, na ktorej sú nama-

ľované názvy, tu nevisela žiadna tabuľa, ktorá by informovala 

občanov a príležitostných návštevníkov o Sládkovičovej ulici 

a Štúrovom námestí. Pre orientáciu bolo nutné tam ten názov 

vrátiť. V mesiaci november  2014 umelec Ing. arch. Július 

Brúna na stenu rožného domu zobrazil dvoch našich národ-

ných dejateľov Ľudovíta Štúra a Andreja Sládkoviča aj s ich 

slávnymi citátmi. Maľované názvy ulíc boli jedným z troch 

mestských zásahov, ktoré sa mu podarilo uskutočniť tento 

rok. Okrem neho sa uskutočnili projekty „Múrik pri synagóge“ 

a „Farby pre život“. Návrh revitalizácie betónového múru pri 

synagóge čaká ešte osadenie lavičky a informačných tabúľ, 

ktoré budú smerovať návštevníkov k historickým pamiatkam v 

okolí,“ povedal organizátor trenčianskych mestských zásahov 

Ing. Richard Ščepko.  

Väčšie projekty čakajú Trenčanov až budúci rok 2015. Na rok 

2015 sa pripra-

vuje návrh „Ná-

mestie študen-

tov“, ktorý počí-

ta s odstránením 

časti múru v 

okolí troch pa-

gaštanov pri 

Gymnáziu Ľ. 

Štúra. Otvore-

ním dvora 

vznikne zaujímavý priestor, ktorý nadviaže na už existujúcu 

zeleň pred reštauráciou Trenčan. Prvé rokovania s Mestom 

Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a riaditeľom 

Gymnázia Ľ. Štúra už prebehli,“ povedal Ing. Richard Ščepko.  

Ďalším mestským zásahom, s ktorým počíta aj zmena 

územného plánu, je návrh „Zastav sa“.  Ide o priestor na Ná-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13557759&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7516484
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mestí sv. Anny. Návrh počíta s uzatvorením jednej z dvoch 

paralelných ulíc vyúsťujúcich pred známe mäsiarstvo. Uzatvo-

rením krátkej uličky by pribudlo viac parkovacích miest a zá-

roveň by sa do tohto priestoru doplnila zeleň. Bude to súk-

romná investícia, ktorá nebude financovaná z mestského roz-

počtu,“ dodal Ing. Richard Ščepko.  

www.sme.sk 28.11.2014  

Trenčianske noviny 24.11.2014 

pomocná evidencia 818/1/2014, 826/1/2014 

 

Viacero ulíc v Trenčíne prešlo rekonštrukciou, alebo sú v 

pláne na obnovu v súvislosti s modernizáciou železničnej tra-

te. Niektorým Trenčanom sa však úseky rekonštruované počas 

prác na vysokorýchlostnej trati zdajú byť stále nedotiahnu-

té. „Na Železničnej ulici v Trenčíne skončili práce na rekon-

štrukcii pred ro-

kom. No na tejto 

novej ceste sa zno-

vu objavujú hrbole 

a nerovnosti,“ po-

vedal Martin Zim-

mermann na web-

stránke mesta 

Trenčín v rubrike 

otázky a odpove-

de.  

Železnice informovali, že zatiaľ neevidovali žiadne rekla-

mácie. Práce sa týkali kanalizácie, ktorá vedie cez Železničnú 

ulicu. „Samotnú kanalizáciu zhotoviteľ ešte kompletne neu-

končil. Práce uskutočnil po šachtu číslo 6 na rohu Železničnej 

ulice,“ informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky 

Martina Pavlíková. Samotné úpravy vozovky zhotoviteľ 

uskutočnil podľa projektovej dokumentácie a rozkopávkového 
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povolenia od mesta Trenčín. „Zhotoviteľ zaasfaltoval časti vo-

zovky ponad ryhy s projektovanými presahmi jednotlivých 

vrstiev vozovky. Práce na úprave vozovky ukončil a odovzdal 

mestu Trenčín v júni 2014,“ povedala Martina Pavlíková.  

Niektoré práce na úsekoch v Trenčíne sú podľa Trenčanov 

zdĺhavé. Už minulý mesiac október 2014 sa množili sťažnosti 

ľudí, ktoré upozorňovali na nedodržiavanie pracovného har-

monogramu. „Zaujímalo by ma, ako bude pokračovať výstav-

ba kruhového objazdu na Sihoti na Opatovskej ulici vedľa Ra-

degastu. Žiaden pracovný ruch tam nie je vidieť už skoro tri 

týždne, cesta je rozkopaná a nič sa nedeje. Kruhový objazd 

mohol byť za ten čas aj skolaudovaný,“ pýtal sa na webstránke 

Mesta Trenčín ešte uplynulý mesiac Martin Chupáč.  

Železnice pred časom informovali, že na spomínanom úse-

ku nastali dve komplikácie. „Týkajú sa nevytýčenia plynu, 

ktorý musia preložiť. Preložku nemohli pracovníci zakresliť, 

pretože neboli známe trasy plynu od plynární,“ informovala 

Martina Pavlíková. Druhá komplikácia sa pre zmenu týkala 

vodovodnej prípojky, ktorá je v inej trase, akú zakreslili vo-

dárni.  

„Práce čiastočne pokračovali v prvom decembrovom týždni 

kladením obrubníkov na strane, ktorá nezasahuje do preložiek. 

Po doriešení prepoja plynu, ktorý musia zabezpečiť plynári a 

po prepracovaní projektovej dokumentácie na vodovodnú prí-

pojku budú práce pokračovať v plnom rozsahu,“ dodala Mar-

tina Pavlíková.  

V tomto roku železnice oznámili práce spojené s uzlom 

Pred Poľom, podjazdom pod železničnú trať, s kruhovou kri-

žovatkou Radegast a ulicou Jasná. V budúcom roku železnice 

zrekonštruujú komunikáciu úseku cesty na Mládežníckej ulici, 

komunikácie v spojitosti s podjazdom Vlárska, komunikácie a 

kruhový objazd na Brnianskej ulici.  

Trenčianske noviny 19. 12. 2014  
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pomocná evidencia 857/1/2014 

 

V deviatom ročníku 

súťaže „Kultúrna pa-

miatka roka 2013“ odo-

vzdal  20. novembra 

2014  štátny tajomník 

Ministerstva kultúry Slo-

venskej republiky Mgr. 

Ivan Sečík, CSc. štyri 

Ceny súťaže „Kultúrna 

pamiatka roka 2013“. Vyhlasovateľom súťaže bolo Minister-

stvo kultúry Slovenskej republiky s jej dlhoročnými partnermi 

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadáciou Sloven-

ského plynárenského priemyslu. 

Do súťaže bolo v tomto roku pri-

hlásených 12 projektov. O jej laureá-

toch rozhodovala odborná porota 

zložená zo zástupcov Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky, Pa-

miatkového úradu Slovenskej repub-

liky, Slovenského plynárenského 

priemyslu, a. s., Nadácie Slovenské-

ho plynárenského priemyslu, Fakulty 

architektúry Slovenskej technickej 

univerzity, Komory architektov, Komory reštaurátorov a 

Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky.  

Podmienkou prihlásenia do súťaže bolo ukončenie kom-

plexnej obnovy kultúrnej pamiatky, jej časti alebo časti pa-

miatkového územia. „Celková suma určená na finančné od-

meny bola vo výške 33.200 eúr. Výška finančnej odmeny pre 

vlastníka, spoluvlastníkov národnej kultúrnej pamiatky alebo 
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pre samosprávu za udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka je 

vo výške 8.300 eúr,“ 

V súťažnej kategórii: obnova a reštaurovanie národnej 

kultúrnej pamiatky získali cenu „Fenix – Kultúrna pa-

miatka roka 2013“ štyri kultúrne pamiatky na základe roz-

hodnutia odbornej poroty získala: 

- Rehoľa Piaristov na Slovensku za komplexné reštaurovanie 

interiéru kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne za 

práce v útrobách kostola. Rehoľa piaristov Slovenska, ako 

vlastník pamiatky získala v hodnotení poroty najväčší počet 

hlasov, pričom porota cenu udelila s prihliadnutím na ná-

ročnú niekoľkoročnú postupnú obnovu jedného z najvý-

znamnejších barokových sakrálnych interiérov na Sloven-

sku. Túto skutočnosť potvrdila aj Mária Vdovičíková z 

Pamiatkového úradu v Trenčíne, že „obnova a reštaurova-

nie v interiéri kostola sa začali už v 90. rokoch   20. storo-

čia a pokračujú dodnes, pričom v rámci tejto náročnej ob-

novy reštaurovali nástenné maľby vo svätyni, lodi a boč-

ných kaplnkách kostola, obraz hlavného oltára, štukolus-

trovú a štukovú výzdobu architektonických prvkov inte-

riéru a kazateľnice“. Poslednými doteraz prebiehajúcimi 

bolo reštaurovanie barokového súboru chrámových lavíc a 

spovedníc, ako aj spomenuté reštaurovanie nástenných ma-

lieb oratória. Na všetkých týchto prácach sa podieľalo via-

cero reštaurátorov, ktorým taktiež patrí uznanie a ocenenie. 

Práce zo začiatku viedol profesor Vladimír Úradníček z 

Vysokej školy výtvarných umení a dodnes na nich pokraču-

jú jeho študenti Ivan Havasi a Marek Holomaň.  Reštau-

rovaniu sochárskych a umelecko-remeselných diel sa už 

niekoľko rokov venuje Juraj Krajčo.  

- Mesto Kremnica za obnovu a reštaurovanie verejných prie-

storov prvého nadzemného podlažia radnice v Kremnici; 
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- Martin Andrejčák s manželkou Alenou za obnovu interiéru 

a reštaurovanie reprezentačnej miestnosti kaštieľa 

v Ploskom; 

-  Západoslovenská energetika, a. s., za komplexnú obnovu 

industriálnej pamiatky „Elektráreň Piešťany“ 

Odborná porota zároveň rozhodla v kategórii obnova a reš-

taurovanie národnej kultúrnej pamiatky udeliť dve čestné 

uznania:  

- Slovenskému národnému múzeu za komplexnú obnovu a 

reštaurovanie kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej 

(Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku) ; 

- Gustávovi Beláčkovi s manželkou Alexandrou za mimo-

riadny prínos a vzácne osobné nasadenie pri komplexnej 

obnove a reštaurovaní gotického kaštieľa s areálom 

v Kotešovej;  

Od 15. decembra 2014 do 8. januára 2015  bolo možné 

všetky nominované a ocenené kultúrne pamiatky vidieť v 

rámci putovnej výstavy v priestoroch Barborinho paláca na 

Trenčianskom hrade.  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 20.11.2014 

 
 


