
Milí priatelia,

ako obyvatelia mesta Trenčín máme jednak právo, ale i povinnosť vyžadovať, aby 
sa spravovanie mesta, v ktorom žijeme, dialo v zmysle a v duchu slovenských i európskych 
zákonov. Máme právo (nie povinnosť) slobodne si zvoliť vedenie mesta, máme právo (nie 
povinnosť) kontrolovať vedenie mesta pri jeho činnosti, máme právo (nie povinnosť) od 
vedenia mesta žiadať, aby jeho rozhodnutia boli jednak v súlade so zákonmi Slovenska i 
EU, ale takisto vo verejnom záujme obyvateľov mesta Trenčín.

No ako sme sa bohužiaľ v minulých rokoch presvedčili, nestačí si iba uplatniť svoje 
právo, iba zvoliť niekoho do vedenia mesta, a potom sa už spoliehať na to, že bude sa-
mozrejme a automaticky konať v záujme občanov mesta Trenčín. Nemôžeme automatic-
ky veriť tomu, čo nám predkladá a rozpráva.

Ak chceme, aby bolo mesto vedené a riadené vo verejnom záujme – teda v záujme 
všetkých obyvateľov alebo aspoň v záujme väčšiny obyvateľov – musíme prijať aj ako našu 
trvalú povinnosť aktívne kontrolovať a pripomienkovať činnosť vedenia mesta.

Sme obyvatelia Trenčína, vedenia mesta je nami volené, žije z našich daní, je tu na 
to, aby konalo v našom záujme. Nestačí, aby boli rozhodovania na úrovni mesta iba „v 
súlade so zákonom“, musia byť aj v súlade so záujmom obyvateľov mesta. Toto je úloha a 
povinnosť vedenia každého mesta všade vo svete. 

Ak tak nekoná, je úplne zbytočné, ba mnohokrát dokonca škodlivé, keď za peniaze 
obyvateľov mesta robí rozhodnutia poškodzujúce verejný záujem. Bohužiaľ, aj obyvatelia 
mesta Trenčín boli svedkami a sú aj obeťami takýchto rozhodnutí vo vedení mesta Trenčín 
- jednak v minulosti, ale i v súčasnosti. 

Preto sa aj naďalej budeme snažiť formulovať, deklarovať a podporovať verejný 
záujem obyvateľov mesta Trenčín a budeme sa snažiť kontrolovať rozhodovania vedenia 
mesta Trenčín.

Budeme sa snažiť ukazovať, ako sa konkrétne problémy podarilo dobre riešiť a vyriešiť 
inde vo svete,  budeme sa zaujímať i o to, či sú rozhodovania vedenia mesta Trenčín v 
súlade so slovenskými a európskymi zákonmi a predpismi.

S našou činnosťou je spojený aj určitý lokálpatriotizmus, veď určite všetci chceme bý-
vať v príjemnom, bezpečnom, čistom, tichom, príťažlivom, prosperujúcom meste s dobrým 
životným prostredím, s funkčnou infraštruktúrou, s kvalitnými službami, školami, zdravot-
níctvom, kultúrou, športom a oddychom – ako sa na mesto v 21. storočí v Európskej únii patrí.

Toto je cieľ, toto je skutočný verejný záujem. K jeho naplneniu v Trenčíne vedie ešte 
dlhá, namáhavá cesta, ale je potrebné sa na túto cestu vydať a kráčať po nej postup-
nými krokmi. A na túto cestu pozývame všetkých Vás – Vaše postrehy, Vaše nápady, Vaša 
aktivita, Váš zdravý rozum, Vaše impulzy vás všetkých. Vaše postrehy budú veľmi potrebné 
pri budovaní Trenčína 21. storočia.

MUDr. Andrej Hrádocký
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Autobusový terminál - verejnoprospešná stavba?
Akad. arch. Ing. Igor Mrva  je uznávaným odborníkom na územné plánovanie. Na svojej webovej stránke 

www.trencin-inak.sk ponúka iný pohľad na urbanistický a stavebný rozvoj mesta Trenčína. Napríklad aj na 
plánovanú stavbu Terminálu… Za redakciu Trenčín 21 sa pýtali Klaudia a Richard Medalovci.

Od chvíle, kedy vedenie mesta zve-
rejnilo zámer vybudovať pred železničnou 
stanicou Terminál, verejne vystupujete 
proti tomuto projektu. Prečo? Dali by sa 
dôvody zhrnúť do jedného?

V prvom rade chcem povedať, že nie 
som proti výstavbe slušného autobusového 
terminálu v priestore pred železničnou 
stanicou. Mám len výhrady proti tomu, 
čo nám investor spolu s vedením mesta 
ponúka. A ak mám odpovedať na Vašu 
otázku a svoje výhrady zhrnúť do jedného 
dôvodu, tak by som povedal, že zvolené rie-
šenie nie je v súlade s verejným záujmom.

Ale aby neprišlo k omylu. Vybudovať 
v tomto priestore terminál integrovanej 
dopravy iste vo verejnom záujme je, ale 
nie takýto.

Prečo si myslíte, že takto navrhnu-
tý „terminál“ nie je v súlade s verejným 
záujmom?

Po prvé. Aj keď ide o stavbu budo-

vanú zo súkromných prostriedkov, je auto-
busový terminál stavbou slúžiacou širokej 
verejnosti a tak ju treba aj posudzovať. 

Po druhé. Stavba rozvracia princí-
py, na ktorých je v tomto území postavený 
územný plán mesta Trenčín. Neodôvodnene 
zasahuje do mestského parku. Nerešpektuje 
požiadavky na funkčné využitie jednotli-
vých urbanistických zón a negatívne zasa-
huje do dopravnej štruktúry tohto územia 
s ďalekosiahlymi dôsledkami.

Verejnosťou je veľmi negatívne 
vnímané vážne skomplikovanie prístupu 
cestujúcich a ich rodinných príslušníkov 
na železničnú stanicu, ale aj celková ply-
nulosť dopravy v okolí stanice. Pozrime sa 
na situáciu, že cestujúci vystúpi z vlaku 
a bude chcieť ísť na MHD alebo že chceme 
doviezť rodinného príslušníka s batožinou 
na stanicu autom...

Ani sa nečudujem. Dôvody vysvetlím 
na výkrese nižšie.

Situácia 1: 

Ak cestujúci príde do Trenčína vla-
kom a vyjde zo železničnej stanici dnes, 
vidí zastávky MHD v bezprostrednej blíz-
kosti. Nie viac ako pár desiatok metrov. 
Po výstavbe „autobusového terminálu“ - v 
podobe v akej je predložený - to bude vy-
zerať úplne inak.

Ak cestujúci vyjde zo železničnej 
stanice (bod 15 na výkrese č.1) a bude 
chcieť prestúpiť na MHD (bod 1 alebo 2 
na výkrese č. 1), bude sa musieť v prvom 
rade zorientovať, kde vlastne zastávky sú. 
Ak to zvládne, bude musieť prejsť cez ná-
kupné centrum, čo pri promo akciách (ako 
ich poznáme z OD Laugarício) nemusí byť 
také jednoduché. Následne vyjde z budo-
vy, prejde cez frekventovanú cestu a po-
kračuje k zastávke MHD. V podstate bude 
na tom rovnako ako dnes (z hľadiska po-
veternostných vplyvov), len bude musieť 
zastávky hľadať a prejsť k nim nie desiatky, 
ale stovky metrov (cca 220 až 270).

Výkres č.1– popis navrhovaného riešenia s vyznačením pohybu cestujúcich
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Ktovie prečo pri deklarovanom inte-
grovanom dopravnom termináli nie sú doň 
integrované aj zastávky MHD?

Situácia 2:

Ak budem chcieť odprevadiť man-
želku s kuframi na vlak, nebudem môcť 
zastaviť neďaleko vstupu do železničnej 
stanice a po rovine jej pomôcť s batožinou 
do staničnej budovy. Ako vidno z výkresu 
č. 1, pred staničnou budovou nie sú žiad-
ne pohotovostné parkoviská. A to ani pre 
taxislužbu. Jedinou možnosťou je zaparko-
vať buď v podzemných garážach alebo na 
streche autobusovej haly!

Nespokojní sú aj obyvatelia domu 
na Železničnej ulici, majitelia 19 bytov. 
Čo im vyrastie pod oknami? A aké budú 
celkové dopady presťahovania Areálu 
SAD do centra mesta?

Obyvatelia Železničnej ulice kupova-
li byty v tomto, pôvodne železničiarskom 
dome s tým, že objekt sa nachádza v obytnej 
zóne s nerušiacou občianskou vybavenos-
ťou. Teraz im má z jednej strany pod oknami 
vyrásť otvorená parkovacia plocha pre au-
tobusy SAD Trenčín a z druhej strany dve 
otvorené podlažia parkovacej garáže na 
streche autobusovej haly. Jedno vo výške 
cca 6 metrov, druhé nezastrešené vo výške 

cca 9 metrov. A to všetko vo vzdialenosti 
cca 13 metrov od okien ich bytov. Nemož-
no sa im čudovať, že sú nespokojní.

Pokiaľ ide o presťahovanie areálu 
SAD Trenčín to tohto priestoru, je to tak 
trochu paradox. SAD-ka tu kedysi sídlila a 
bola premiestnená na Zlatovskú ul. z dôvo-
dov, že takáto stavba nepatrí do priestorov 
budúceho rozšíreného centra mesta. Na 
tejto skutočnosti (že sem nepatrí) sa nič 
nezmenilo. 

Terminál v ľuďoch asociuje priorit-
ne obslužné funkcie pre cestovanie - kom-
fortné nastupovanie, čakáreň, reštaurácia 
a pod. Je trenčiansky Terminál navrhnutý 
ako štandardný terminál?

Stavba, ktorú nám predstavil inves-
tor, je síce nazvaná terminálom, ale ak by 
sme ju pomenovali podľa jej hlavnej funk-
cie (teda funkcie, ktorá zaberá najväčší 
podiel jej plochy), tak by sme hovorili o 
obchodnom centre nie o autobusovom 
termináli. Jednoduchá odpoveď na Vašu 
otázku je teda „nie“. Navrhovanú stavbu 
nemožno považovať za štandardný auto-
busový terminál. Pri štandardnom termi-
náli tvoria hlavnú funkčnú náplň priesto-
ry nástupíšť a odbavovacie priestory pre 
cestujúcich. Všetko ostatné sú doplnkové 
služby. Nadradenosť a podriadenosť jed-
notlivých funkcií je následne vyjadrená aj 

v rozsahu funkčných plôch. Ako to vyzerá 
z pohľadu zastavaných plôch, vidno na vý-
krese nižšie.

Podriadenosť priestorov určených pre au-
tobusovú dopravu ostatným funkciám je 
ešte výraznejšia ak porovnáme podlahovú 
plochu jednotlivých funkčných celkov tak, 
ako je vyčíslená v projektovej dokumentá-
cii tejto stavby. Výsledné čísla sú nasledovné:

• Výmera obchodno-obslužných kance-
lárskych a prenajímaných priestorov:               
77 240 m²

• Výmera priestorov SAD Trenčín:                                                                                  
34 550 m²

• Plochy slúžiace ako autobusová sta-
nica s priestormi pre cestujúcich:                    
5 298 m²

Teda tá funkcia, ktorá má byť dominant-
nou, zaberá 5 298 m²  a funkcie, ktoré majú 
byť doplnkovými, zaberajú spolu 111 790 
m².  Každý čitateľ si môže sám odpovedať 
na Vašu otázku, či je toto štandardný auto-
busový terminál.

Okrem toho, „klasický“ terminál sa 
vyznačuje aj priamym prepojením medzi 
nástupišťami a doplnkovými funkciami. Na 
výkrese č.3 vidno, ako by to malo vyzerať, 
a čo nám ponúkajú pre Trenčín.

Ako je známe, na rozdiel od pred-
staviteľov mesta tvrdíte, že projekt ter-

Výkres č.2 – funkčné využitie zastavaných plôch
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minálu je v rozpore s územným plánom 
mesta. V čom konkrétne vidíte nesúlad?

Pozrime sa na územný plán v šir-
šom zmysle slova... Územie mesta je pre 
územno-plánovacie potreby rozdelené do 
množstva urbanistických celkov. Pre každý 
takýto územný celok sú stanovené zasta-
vovacie podmienky. Stručne povedané, 
územný plán mesta stanovuje vo svojej 
záväznej časti, čo sa v tom-ktorom území 
môže stavať, a čo nie. Za akých podmie-
nok. Aký minimálny podiel musí tvoriť zeleň. 
Aký je maximálny prípustný podiel zastavanej 
plochy. Do akej maximálnej výšky možno 
stavať. Ako má byť riešená doprava. A je 
tam aj rad ďalších podmienok a požiadaviek, 
ktoré treba splniť.

Navrhovaná stavba „autobusového 
terminálu“ je tak rozsiahla, že zasahuje do 
šiestich takto definovaných urbanistických 
celkov. A v úplnom súlade nie je so všetkými 
požiadavkami ani na jeden z nich.

Zásah navrhovanej stavby do jed-
notlivých funkčných zón je znázornený na 
výkrese č.4.

Okrem definovaných požiadaviek na 
funkčné zóny územný plán mesta popisuje 
aj spôsob riešenia dopravy s požadovanými 
parametrami jednotlivých cestných komu-
nikácií a stanovuje aj celkovú koncepciu 
riešenia dopravy. Dopravné riešenie na-
vrhovaného „autobusového terminálu“ 
požiadavky územného plánu na dopravné 
riešenie nerešpektuje a koncepciu dopravy 
úplne rozvracia.

Významná komplikácia v plynulosti 
dopravy za týka zjednosmernenia ulíc pri sta-
nici, v dôsledku čoho, ako uvádzate na vašej 
internetovej stránke www.trencin-inak, 
najazdíme pri každej ceste na stanicu o cca 
2,8 km navyše, keďže budeme musieť ísť až 
k Bille... Čo znamená toto číslo v globáli z hľa-
diska nárastu spotreby pohonných hmôt a 
environmentálnej záťaže?

Čo toto zjednosmernenie znamená 

pre dopravu, vidno na výkrese č. 5. Ak sa 
dnes chce motorista dostať z bodu „A“ do 
bodu „B“, stačí mu prejsť necelých 100 
metrov. Podľa predloženého návrhu „auto-
busového terminálu“ bude musieť, v prí-
pade jeho realizácie v tejto podobe, prejsť 
takmer 2800 metrov. Tento príklad je len 
ilustračný. Oveľa zaujímavejšie sú nápočty 
kilometrov navyše, ktoré denne najazdia 
občania tohto mesta pri vjazde a výjazde 
z predstaničného priestoru. Podrobný výpo-
čet je v jednom z mojich článkov na už uve-
denej webovej adrese. Tu spomeniem len 
výsledné číslo.

Investor zdôvodňuje presťahovanie 
SAD-ky Trenčín do tohto priestoru úsporou 
400 prázdnych kilometrov (ktoré najazdí 
denne) v porovnaní so súčasným stavom. 
Týchto 400 km ale draho zaplatia všetci 
ostatní motoristi, ktorí „nabehajú“ denne 
zbytočne cca 15 800 km. 

Za týmito kilometrami treba vidieť 
zbytočne spálený benzín, naftu a všetko, 
čo s tým súvisí.

AUTOBUSOVÉ NÁSTUPIŠTIA

OBCHODY
SLUŽBY

STRAVOVANIE

AUTOBUSOVÉ NÁSTUPIŠTIA

OBCHODY
SLUŽBY

STRAVOVANIE

 Výkres č. 3: vľavo je schéma štandardného terminálu, vpravo vidíme, čo nám ponúkajú pre Trenčín 

Výkres č.4 – popis funkčných zón podľa platného ÚPN  s hlavným využitím
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Kto v konečnom dôsledku posúdi, či 
projekt je alebo nie je v súlade s územným 
plánom?

V prvom rade je to útvar hlavného 
architekta, ktorý má už pri prvých kontak-
toch s investorom dozerať na to, aby bola 
akákoľvek navrhovaná stavba v súlade 
so záväznou časťou územného plánu mesta.

Následne v rámci spracovávania 
dodaných podkladov k žiadosti o vydanie 
územného rozhodnutia sa stavebný úrad 
zaoberá aj otázkou súladu stavby s územ-
ným plánom. Ak stavebný úrad zistí, že 
stavba je v rozpore s územným plánom 
mesta, musí projektovú dokumentáciu vrátiť 
investorovi na prepracovanie a územné 
rozhodnutie nevydá. 

Ak by stavebný úrad vydal územné 
rozhodnutie aj napriek tomu, že stavba je 
v rozpore s územným plánom, majú účast-
níci územného konania možnosť odvolať 
sa a o ich odvolaní rozhodne odvolací orgán. 
V tomto prípade to je Okresný úrad Tren-
čín, Odbor výstavby a bytovej politiky.

Samozrejme, ak by mali účastníci 
konania dojem, že ani odvolací orgán 
nerozhodol správne, majú možnosť obrátiť 
sa na ministerstvo alebo súd.

Podľa projektu by objekt Terminá-
lu „odkrojil“ 2 050 štvorcových metrov 
parku, čo je podľa predstaviteľov mesta 
v súlade s územným planom... Ako vidíte 
ten záber do parku Vy?

Tých odkrojených 2050 m² určených 
pre výstavbu v parku skutočne nie je z hľa-
diska územného plánu problémom. Aj po 
tomto zábere bude z plochy parku zasta-
vané menej ako povolených 10%. Problém 
je v inom.

1. K  navrhovaným  stavbám  sú  pričle-
nené aj  potrebné spevnené  plochy.  
Ide o vstupy a rozptylné plochy. Keď 
pripočítame navrhované spevnené 
plochy k zastavanej ploche a násled-
ne vypočítame podiel zelene v parku, 
zistíme, že podiel zelene klesne hlboko 
pod 70 %. Územný plán ale požaduje, 
aby podiel zelene v parku bol min. 
80%.

2. Územný plán pripúšťa v parku len  
drobné stavby (a v nich drobné 
prevádzky). Navrhovaná zástavba o 
výmere 2 050 m² však v žiadnom prí-
pade nie je drobnou stavbou.

3. Územný   plán   vymenúva  prevádzky,  
ktoré   možno  do  parku  umiestňovať. 
Minimálne časť navrhovaných prevád-
zok takýmito nie je.

Väčšina územia, kde by mal stáť 
Terminál, je vo vlastníctve investora, spo-
ločnosti SIRS, ktorá je tiež majiteľom SAD 
Trenčín. Práve časť pozemkov v parku je 
však mestských, takže keby ich mesto 
nepredalo, investor by musel projekt 
prepracovať. Ako sa k predaju týchto 
pozemkov stavajú poslanci mestského 
zastupiteľstva? 

Máte pravdu. Mesto vlastní časť 
pozemkov v parku, o ktoré má investor 
záujem. Taktiež vlastní aj cestu a parkovis-
ko pred obchodom Madov. Bez odkúpenia 
týchto pozemkov nie je možné stavbu 
realizovať podľa predloženého návrhu. 

O predaji týchto pozemkov nie je 
možné rozhodnúť bez súhlasu mestských 
poslancov. Poslanci sú tí, ktorí môžu 
rozhodnúť o osude tejto stavby a aj o jej 
prevedení. Je ale otázne, čo spravia. To 
naozaj neviem odhadnúť a to aj napriek 
tomu, že som s viacerými z nich hovoril.

Projektu Terminál ste venovali pár 
mesiacov, výsledkom čoho je množstvo 
článkov v médiách a niekoľko prezentácií 
na verejných stretnutiach s občanmi. Pre-
zentáciu ste ponúkli aj poslancom mest-
ského zastupiteľstva. S akým výsledkom?

Prezentáciu iného pohľadu na pro-
blematiku pripravovaného autobusové-
ho terminálu, ako je ten oficiálny, som 
ponúkol aj mestským poslancom a aj 
najsilnejšiemu poslaneckému klubu. Žiaľ 
bezvýsledne. Podľa niektorých pánov 
poslancov to nie je treba, lebo oni už 
„všetko vedia“. S tým nič nenarobím.

A aký je ten oficiálny pohľad?

Podľa vedenia mesta na čele s pá-
nom primátorom je navrhovaná stavba 
plne v súlade s územným plánom mesta 
Trenčín. Tento názor presadzuje aj hlavný 
architekt a vedúci stavebného úradu.

Výkres č.5 – obchádzka vyplývajúca z navrhnutého dopravného riešenia
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Ak je to tak, ako sa vedenie mesta 
stavia k Vašim aktivitám?

Pán primátor obhajuje projekt „au-
tobusového terminálu, čo mi ani tak neva-
dí, čo mi ale vadí je to, že ľudí s iným názorom 
osočuje a osobne napáda. A to ako v tlači, 
tak aj na mestskom zastupiteľstve. Jediné, 
čo ma teší je, že skôr či neskôr sa ukáže, kto 
z nás dvoch má pravdu. Je to len otázka času.

Iniciovali ste aj Petíciu za zachovanie 
parku. Dokedy je možné ju podpísať a kde?

Petíciu za zachovanie parku som 
inicioval preto, lebo jeho ohrozenie je pre 
obyvateľov mesta citlivou témou. Park M. 
R. Štefánika je v podstate jediným parkom 
v meste. Pritom patrí k najmenším mest-
ským parkom na Slovensku. Preto ubera-
nie z jeho zelenej plochy ohrozuje priamo 
jeho existenciu. 

Petíciu chceme ukončiť v okamihu, 
keď mesto vypíše územné konanie na stav-
bu „autobusového terminálu“. Podpísať ju 
možno v priestoroch predajne BIO obchod 
Malý princ, Mierové námestie č. 29 (1. po-
schodie). 

Aký je aktuálny stav s projektom 
Terminál a aké sú - podľa Vás - možné sce-

náre jeho ďalšieho vývoja? Zvíťazí nako-
niec platný územný plán a zdravý rozum 
alebo súkromný developerský projekt,  
zatiaľ ešte stále žehnaný a živený aj po-
slancami MsZ a vedením mesta?

Investor požiadal o vydanie územ-
ného rozhodnutia na túto stavbu. Mo-
mentálne stavebný úrad skúma, či podanie 
obsahuje všetky zákonom stanovené nále-
žitosti. Čaká sa aj na vyjadrenie Minister-
stva životného prostredia k posudzovaniu 
vplyvu stavby na životné prostredie. Keď 
bude mať stavebný úrad všetky potrebné 
dokumenty pohromade a usúdi, že na zákla-
de týchto dokumentov nič nebráni vydaniu 
územného rozhodnutia, vypíše a na verejnej 
tabuli zverejní zahájenie stavebného kona-
nia a termín, dokedy bude možné podávať 
k tomuto projektu pripomienky. 

Kedy to bude, je pre mňa ťažké od-
hadnúť. Takisto neviem odhadnúť postoj 
stavebného úradu k pripomienkam, ktoré 
dostane v rámci stavebného konania od za-
interesovanej verejnosti. A že pripomienky 
budú, je isté.

Na záver – chcete ešte niečo dodať?

Je mi ľúto, že v meste s takou projek-
tantskou históriou a s takým potenciálom 
odbornej verejnosti sa stretávam s takým 
zanovitým mlčaním. Samozrejme, každý si 
môže doma v súkromí zanadávať, aké je to 
všetko nanič, ale to veci nepomôže. Potešilo 
by ma, ak by sa odborná verejnosť zobudila 
a vyjadrila svoje stanovisko, a nielen k tomuto 
problému. Je o čom hovoriť.

Špeciálne ma zaráža, že iniciatíva 
Trenčín Si Ty, ktorá si dala do vienka dis-
kutovať s občanmi nášho mesta o tých 
najzávažnejších témach, tiež mlčí. Projekt 
„autobusového terminálu“ je pritom 
najväčšou stavbou na území mesta Tren-
čín s rozpočtom 107 mil. eur a s výrazným 
vplyvom na ďalší rozvoj tohto územia. Tak 
tomuto mlčaniu nerozumiem.

Ďakujeme za rozhovor pán Mrva. 

A všetkým, ktorí nesúhlasia s navr-
hovaným Terminálom, pripomíname 
možnosť podpísať petíciu alebo kon-
taktovať priamo pána primátora Ri-
charda Rybníčka primator@trencin.
sk a Vašich zástupcov v Mestskom 
zastupiteľstve (ich maily nájdete na 
webe Mesta Trenčín http://www.
trencin.sk/mestske_zastupitelstvo) so 
žiadosťou, aby nesúhlasili s predajom 
mestských pozemkov spoločnosti SIRS 
a požadovali prepracovanie projektu.

Trenčín potrebuje terminál, ale iný. 
Nie megalomanské obchodné cen-
trum, ale nadčasový objekt, ktorý 
bude dobre plniť svoju funkciu – au-
tobusová stanica s nástupišťami a 
doplnkovými službami pre cestujúcich 
– bez toho, aby zbytočne komplikoval 
prístup na stanicu pre cestujúcu ve-
rejnosť a zhoršoval celkovú dopravnú 
situáciu a životné prostredie v centre 
mesta.

Mesto nakoniec pristupuje k zmene územného plánu
V rozhovore, ktorý vznikol mesiac 

pred redakčnou uzávierkou, som reagoval 
aj na otázku o rozdielnosti mojich názo-
rov a názorov zástupcov mesta Trenčín na 
súlad návrhu „autobusového terminálu“ s 
platným územným plánom mesta. Vyslovil 
som v ňom názor, že tento spor vyrieši čas. 
Vtedy som ani netušil, že to bude tak skoro. 

Článok ešte ani nevyšiel, a už mesto 
pristupuje k zmene územného plánu z dôvo-
du zosúladenia návrhu „autobusového ter-
minálu“ s ÚP. Ja to hodnotím tak, že v spore 
o to, kto má pravdu v otázke súladu alebo 
nesúladu návrhu „autobusového terminá-
lu“ s územným plánom, je rozhodnuté. 

Ak by  bolo všetko v poriadku tak, 
ako to tvrdil pán primátor na stretnutí s ob-

čanmi mesta Trenčín konanom 19.12.2013 
v športovej hale na Sihoti  (citujem: „návrh 
spĺňa všetky podmienky územného plá-
nu“), nemalo by mesto žiaden dôvod ob-
starávať zmenu územného plánu.

Ak by bolo pravdou to, čo dňa 
3.1.2014 napísali pracovníci „odborných 
útvarov“ ako reakciu na moje články, teda 
že: „verejne prezentovaný zámer Terminál 
je v súlade s platným Územným plánom 
Mesta Trenčín“, nemalo by mesto dôvod 
na spracovanie zmeny a doplnku územné-
ho plánu.

Ak by ozaj bolo pravdou to, čo 
zástupcovia mesta opakovali v nasle-
dujúcich mesiacoch stále dookola, že 
návrh „terminálu“ je v súlade s územ-

ným plánom mesta Trenčín, nemalo by 
samozrejme mesto žiaden dôvod pris-
tupovať k zmene územného plánu. Ale 
pristupuje k nemu, takže tu nebude nie-
čo v poriadku.

Zmena územného plánu je sa-
mozrejme legitímnym riešením. Túto 
možnosť som dňa 1.1.2014 uviedol aj vo 
svojom článku č. 13 na webovej stránke 
www.trencin-inak.sk Takže by som mohol 
byť vlastne spokojný. Ale to nie som. Po sk-
úsenostiach z minulých mesiacov mám tak 
trochu obavu o to, ako to dopadne. Ale to 
taktiež ukáže čas.

Akad. arch. Ing. Igor Mrva

Potešilo by ma, ak by sa odborná 
verejnosť zobudila a vyjadrila svoje 
stanovisko, a nielen k tomuto pro-
blému.
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pýtali sme sa obyvateľov domu na železničnej ulici:
Čo pre vás znamená projekt 

Terminál?

Katarína Macharová: 

Pre mňa ako obyvateľa domu, ktorý 
ním bude z troch strán obkľúčený, zname-
ná problém. 

Projekt v takomto prevedení vôbec 
nerešpektuje fakt, že tu bývajú ľudia. Chá-
pem tých, ktorí sa tešia na pekný, klimati-
zovaný obchodný dom, kde si prídu nakúpiť, 
ale pochybujem, že by  im vyhovovalo tu 

bývať. Určite by sa im nepáčilo mať len pár 
metrov od okien zázemie SAD s parkovis-
kom autobusov, lakovňou a čerpacou sta-
nicou. Určite by neboli spokojní, keby im 
pred okná postavili 11m vysokú autobu-
sovú halu s 602 parkovacími miestami pre 
osobné autá na dvoch otvorených pod-
lažiach, z toho jedno na streche.

Ing. Jozef Krivý:

Pri prvom predstavení som bol jeden 
z podporovateľov projektu a to i napriek 
tomu, že v susedstve vlastním nehnuteľ-
nosť. No pri podrobnejšom oboznámení 

sa s projektom vyšli na povrch veci, ktoré 
boli účelovo zamlčané. Nebolo spomenu-
té presťahovanie celej SAD vrátane dielní, 
olejového hospodárstva, lakovne, umy-
várne a administratívy. Spolu s týmto sa 
počíta i s parkovaním celého vozového par-
ku. Olejové hospodárstvo ohrozuje i neďa-
leký vodný zdroj. Takéto riešenie Terminálu 
nepodporujem. Zhoršuje životné prostre-
die a bývanie v obytnom dome degraduje, 
čo môže byť i účel investora touto formou 
vyštvať majiteľov z bytov resp. kúpiť obyt-
ný dom za zlomok trhovej ceny.

Očakávate pomoc od mesta?  
Ako prebieha doterajšia komunikácia 
s mestom?

Katarína Macharová:

Rozhodne očakávam, že mesto 
projekt v tejto podobe neschváli. Pre 
nesúlad s územným plánom mesta, pre 
zle vyriešenú dopravu. Dúfam, že mesto sa 
nás občanov zastane a v prípade, že sem 
presťahuje SAD, nám zabezpečí adekvát-
ne náhradné bývanie. Oslovili sme  pána 
primátora a poslancov, aby sa mesto na-
šim problémom zaoberalo a požiadali sme 

ho o stanovisko k prípadnému odkúpeniu 
nášho domu. Na odpoveď zatiaľ čakáme.

Ing. Jozef Krivý:

Pomoc od mesta (primátora a niek-
torých poslancov) neočakávam, skôr čakám 
osočovanie a urážanie. Dokonca sme neboli 
pozvaní ako vlastníci susednej nehnuteľ-
nosti na jednania. Nebyť aktivistov, bolo by 
v tichosti vydané stavebné povolenie v 
rozpore s územným plánom mesta. Pred-
stavitelia mesta týmto jednaním obhajujú 
záujem investora a nie obyvateľov.

Za akých podmienok by ste 
súhlasili s projektom Terminál?

Katarína Macharová:

Predovšetkým keby sa zázemie SAD 
neumiestnilo do bezprostrednej blízkosti 
nášho domu, ale niekde ďalej, napríklad 
do areálu Meriny. Keby sa autobusové 
nástupištia vybudovali na mieste, ktoré je 
na to určené. Keby lepšie riešil dopravnú 
situáciu (pretože železničná a autobuso-
vá stanica v krajskom meste by mala byť 
predovšetkým ľahko dostupná a projekt 
v takejto podobe si denne vyžiada až 
15800 km najazdených obyvateľmi mesta 
navyše, kvôli 2,75 km dlhej vynútenej ob-
chádzke). Keby nezaberal územie parku. 

Viem, že splniť všetky tieto požia-
davky možno ani nie je reálne, ale verím, 
že keby mesto viac spolupracovalo s ob-
čanmi a s odbornou verejnosťou, dalo by 
sa to určite vymyslieť lepšie a boli by spo-
kojní obyvatelia, cestujúci aj investor.

Ing. Jozef Krivý:

Nie som proti výstavbe. Súhlasím, 
ale s podmienkou nezrealizovania dielní, 
olejového hospodárstva, lakovne a cen-
trálneho parkovania vozidiel, bez zastava-
nia parku megalomanskou výstavbou ob-
chodného domu. Navrhujem prepracovať 
projekt a dať ho pripomienkovať aj nezá-
vislému projektantovi, ktorého si vyberie 
druhá strana.

pýtala sa Elena Gogoláková

foto: Katarína Macharová
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Existuje alternatíva k Terminálu? Čo je úlohou 
samosprávy?

Dovoľte mi krátke zamyslenie - na margo argumentácie vedenia 
mesta a našich poslancov – nad plánovanou výstavbou Terminálu. 

Unisono všetci (prípadné nepríliš 
hlasno sa prejavujúce výnimky potvrdia 
toto pravidlo) tvrdia, že sme v Trenčíne OD-
KÁZANÍ na súkromných investorov, ktorí 
zrekonštruujú železničnú stanicu a postavia 
autobusový terminál. Hlavným argumen-
tom je samozrejme opäť prázdna mestská 
kasa.

Ak túto argumentáciu prijmeme 
a budeme sa navzájom presviedčať, že 
inej možnosti niet, samozrejme si s nami 
investor môže robiť, čo chce. Diktovať si, že 
spolu s potrebným terminálom železničnej 
a autobusovej dopravy musí (aby sa to ren-

tovalo) postaviť veľký obchodný dom, do-
konca so záberom časti mestského parku.

Ale naozaj nemáme inú možnosť? 
(Stále je čas o tom premýšľať a diskuto-
vať, nakoľko podstatné pozemky pod stav-
bu Terminálu stále vlastníme my všetci 
- spravuje ich Mesto Trenčín.) MÁME! 
Môžeme si postaviť terminál s malým "t" 
sami, za mestské peniaze a s pomocou EÚ 
fondov. Isto - nebolo by to na budúci rok, 
ale ak sa ako SAMOspráva mesta rozhod-
neme, že je táto investícia potrebná (a 
samozrejme že je), stačí (verím) požiadať 
našich zástupcov - poslancov v Mestskom 
zastupiteľstve, aby:

1. Pri tvorbe mestského rozpočtu na túto 
našu spoločnú prioritu mysleli a každo-
ročne na ňu v rozpočte šporili;

2. Zaviazali „svoj servis“ - úradníkov na 
Mestskom úrade - požiadať na výstav-
bu terminálu o dotáciu z EÚ fondov 
(podobne stavbu terminálu či rekon-
štrukciu železničnej alebo autobuso-
vej stanice riešili napríklad v českom 
Beroune či v Hradci Králové; príkladov 
by sa isto našlo ešte oveľa viac).

Toto riešenie by bolo pre poslancov 
a úradníkov našej trenčianskej samosprávy 
nepochybne prácnejšie (a možno v istom 
ohľade aj menej lukratívne). Ale nemuse-
li by sme byť odkázaní na diktát bohatých 
investorov "so zlatým srdcom". A hlavne - 
pred stanicou a na úkor parku by nevznikla 
obludná opacha, ale iba potrebný terminál 
s malým "t" rozumných ľudských rozme-
rov.

Richard Medal

Terminál a tí druhí
Projekt Terminál  je vedením mesta vytrvalo vyhlasovaný za všeobecné 

dobro. Primátor dlhodobo razantne obhajuje súlad projektu s územným 
plánom, no ozýva sa stále viac kritických hlasov. Okrem protestov akti-
vistov a časti odbornej verejnosti, začali svoje práva brániť aj vlastníci 
okolitých nehnuteľností. Niet sa čo diviť. Realizácia projektu Terminál ich 
postaví do neľahkej situácie. Zhorší sa ich životný i podnikateľský prie-
stor, ceny bytov pravdepodobne poklesnú a zásadne sa im skomplikuje 
doprava. 

Chceli by ste napríklad bývať v dome, 
ktorý je z troch strán obstavaný rozsiah-
lymi dopravnými stavbami? Alebo mať 
za oknom čerpaciu stanicu, opravárenské 
dielne pre autobusy, lakovňu, parkovisko 
pre 68 autobusov a dve otvorené podlažia 
parkovísk pre osobné autá v počte 602 
parkovacích miest? Takto má totiž podľa 
projektu Terminál vyzerať budúcnosť bytové-
ho domu na Železničnej ulici č. 4. A to aj  
napriek tomu, že sa tento dom nachádza 
v zóne, ktorú platný územný plán mesta 
Trenčín definuje ako polyfunkčnú zónu 
bývania a zónu občianskej vybavenosti 
a zakazuje v nej budovať dopravné stavby 
ako hlavné.   

Dom na Železničnej ulici tvorí 19 
bytov. Bol postavený pre zamestnancov 

železníc približne pred 95 rokmi a posledné 
byty si od Železníc SR odkupovali obyva-
telia až v roku 2008. V roku 2011 opravili 
strechu a pokúsili sa o kúpu pozemku okolo 
domu. Pripravovali sa na opravu fasá-
dy a nový územný plán mesta Trenčín, 
schválený v roku 2012, im dával nádej 
na lepšie časy. Tešili sa na výstavbu novej 
stanice a úpravu jej priľahlého okolia. Do 
tejto snahy o postupnú rekonštrukciu bu-
dovy i úpravu okolia nečakane zasiahol 
projekt Terminál. Pár dní pred Vianocami 
našli v schránke  farebný leták s projektom 
autobusovej stanice  a mnohí sa iste pote-
šili, že konečne sa začne niečo diať. Avšak 
nikto nečakal, že diať sa im začne hneď 13 
metrov od okien.  A že vedľa nevyrastie nič 
menšie ako celá zadymená SAD presťaho-
vaná zo Zlatovskej ulice. To vo farebnom 

letáčiku ani v územnom pláne nebolo. 

Ak sa chystáte kúpiť byt alebo inú 
nehnuteľnosť a oslovíte právnika, aby vám 
zabezpečil hladký priebeh celej transak-
cie, iste vám bude klásť na srdce, aby ste 
sa najskôr oboznámili s územným plánom 
lokality, kde sa chystáte investovať. Práve 
územný plán vám má priblížiť, čo sa v danej 
lokalite chystá. A s čím treba počítať.  Má 
vám poskytnúť určitú právnu istotu, že 
zajtra nepríde investor a nepostaví vedľa 
vášho pozemku napríklad kafilériu. Územ-
ný plán je niečo ako miestny zákon, ktorý 
určuje, čo kde stavať a čo kde nestavať. 
Táto istota je pre bežného človeka dôležitá 
najmä dnes, kedy si kupujeme byty na hy-
potéky a zaväzujeme sa na desiatky rokov 
splátok.  

Mnohí sa tešíme na novú autobuso-
vú stanicu, ale vieme o nej len veľmi málo. 
Na individuálne práva obyvateľov sused-
ných nehnuteľností nezostal vo farebných 
vizualizáciách priestor. Ako povedal istý 
poslanec, keď sa rúbe les, lietajú tries-
ky. S tým vieme všetci súhlasiť. Teda až 
do chvíle, kým niekto nerozhodne, že tou 
trieskou budeme práve my.

Elena Gogoláková
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aby sme sa na rieku v našom 
meste nepozerali raz cez ploty...

Presne na jar roku 2012 sa začal 
kolotoč okolo plánovaného golfového 
areálu pri rieke Váh pred stavidlom 
v časti Trenčianske Biskupice. 

Popísalo a udialo sa okolo tejto kau-
zy naozaj veľa. Výsledkom je, že zmluvu 
o podivných majetkových prevodoch, 
zámenách a 70 ročných prenájmoch, 
ktorú mesto podpísalo s investorom, 
dali občania na súd – z presvedčenia, 
že nik z poslancov a ani sám pán primá-
tor vo voľbách nedostali mandát na to, 
aby majetok mesta rozdávali za euro sa-
mozvaným patriotom, v tomto prípade 
športovcovi, ktorý sa upísal hokeju. 

Jedným z dôvodov je aj obmedze-
nie prístupu k rieke. V lokalite pred sta-
vidlami by realizácia golfového areálu 
mala za následok nemožnosť (v čase 
jeho prevádzky, t.j. od rána do večera) 
len tak si sadnúť na trávu a pokochať 
sa pohľadom na hladinu rieky v úseku 
takmer 700m...

Ďalší zámer obmedzujúci prístup 
k rieke sa realizuje na Ostrove. Od 
elektrárne po cestný most má vyrásť 
22  domčekov na vode. Je jasné, že 
nikto z nás si nepôjde len tak sadnúť 
na lavičku k rieke, keď tam  bude mať 
bývanie pár vyvolených. 

Vraj žiadne ploty nebudú. Doke-
dy? Pýtam sa, kto príde s ďalším ná-
padom, ako zamedziť prístup k rieke? 
Tu 700 m, tam kilometer-dva. Raz golf, 
potom hausboaty... Za chvíľku možno 
súkromné prístavy či pláže... 

Práve bola vyhodnotená urbanis-
tická súťaž Trenčín - mesto na rieke, ale 
konkrétne návrhy ešte neboli zverejne-
né. Nuž, nedá mi nepýtať sa, koho bude 
tá rieka? Bude len pre pár vyvolených a 
ostatní sa na ňu budeme pozerať spoza 
plotov pri prechádzke po hrádzi??? 

Prečo nemôžu brehy Váhu byť 
také, ako sa podarilo občanom  zrea-
lizovať v Zátoke pokoja a priľahlého 
ihriska pod cestným mostom? Len 
s trochou nadšenia, šikovnými ru-
kami a veľkým srdiečkom... 

Nesmieme zostať ticho a nečinne 
sa prizerať, ako nám pred očami miznú 
základné hodnoty, ktoré sme dostali 
od prírody do vienka.

Anton Beták

Golfový areál zelenú nedostal
Keď sa približne pred dvoma rokmi začalo hovoriť o zámere vte-

dy ešte utajeného investora, vedenie mesta nám začalo motať medové 
motúzy o rekreačnom areáli pri stavidlách. Golfové ihrisko sa spomínalo len 
akoby mimochodom. Z “veľkého” rekreačného areálu a “malého” ihriska 
sa vykľul presný opak - 90 % plochy pre súkromné golfové ihrisko.

 Vedenie mesta nehájilo záujmy 
mesta, oblieklo si dres Mariána Hossu. 
Verejné diskusie akoby mali slúžiť len na 
vyrozprávanie sa (mesto dokonca kom-
pletne vymazalo rozsiahlu internetovú dis-
kusiu na túto tému na stránkach Trenčín 
Si Ty). Primátor zásadne nereagoval na 
vecné argumenty kritikov zámeru. Nako-
niec, spolu s poslancami za Smer, “prihral” 
takmer päť hektárov mestských pozemkov 
v podstate zadarmo firme Hoss Corp. 

Neférová hra vedenia mesta pokra-
čuje aj v rámci povoľovacích konaní. Mesto 
ochotne plní pochybný záväzok zo zmluvy 
"poskytovať maximálnu súčinnosť pri 
vybavovaní všetkých stavebných a pre-
vádzkových povolení a súhlasov". V sep-
tembri sa najskôr nezákonne snažilo vylúčiť 
všetkých dotknutých občanov a organizácie 
z prebiehajúceho územného konania, aby 
sa nemuselo zaoberať ich pripomienka-
mi. Keď neuspelo s vylúčením účastníkov, 
nimi vznesené pripomienky ignorovalo 
a vydalo nezákonné územné rozhodnutie. 
Okresný úrad to vo februári v odvolacom 
konaní potvrdil a územné rozhodnutie pre 

nesúlad so zákonom zrušil. 

Mesto nezákonne postupovalo aj 
pri vydávaní povolenia na rozsiahly výrub 
drevín v danej lokalite a Okresný úrad ho 
taktiež zrušil. Pár mesiacov pred plánova-
ným dokončením tak projekt ešte nemá 
žiadne povolenie. Zo slávnostného otvo-
renia, ktoré malo krátko pred voľbami pre-
kryť horkú pachuť kšeftovania s mestským 
majetkom, zrejme nič nebude. Zostal len 
dojem, že vedeniu mesta chýba zmysel pre 
fair-play. Marián, ako skúsený hokejista, by 
v rámci dobrých vzťahov, mohol primáto-
rovi vysvetliť, že keď už nie fair-play, tak 
aspoň zbytočné fauly si treba odpustiť. 
K úspechu nevedú.

Noro Brázda

P.S.: Práve v dňoch uzávierky tohoto vydania 
Trenčína 21 sa objavilo na výveske Mesta 
Trenčín OZNÁMENIE o novom prejednaní 
územného konania - umiestnenia stav-
by "Golfový a športovo-relaxačný areál". 
Súboj občanov mesta s konglomerátom 
investor-Mesto Trenčín-urbár Trenčianske 
Biskupice pokračuje...

Zatiaľ prvý hmatateľný výsledok "zámeny pozemkov" s HOSS CORP. Namiesto 
ihriska - parkovisko
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Golfový areál Mariána Hossu, alebo kam sa podel 
zdravý rozum v Trenčíne 

Vo vydaní Trenčín 21 z marca 2013 sme sa na problém záberu mest-
ského verejného priestoru pozreli z viacerých strán (www.trencin21.sk). 
Prečo sme ako občania boli proti, azda najlepšie vystihuje tento obrázok.

Zrekapitulujme si hlavné rozpory 
tejto záležitosti:

• Celá vec bola dlho zahmlievaná najprv 
100 ročným, potom už iba 70 roč-
ným prenájmom;

• V skutočnosti sa nakoniec schvaľo-
valo čosi iné, ako celý rok predtým 
tvrdil primátor občanom;

Schválila sa postupná, dvojetapová 
privatizácia za pochybnú protihodnotu. 
Mesto za 4,5 ha svojho pozemku získa par-
kovisko a polhektárový športový areál, ktoré 
vybuduje investor pri svojom súkromnom 
areáli. Následne mesto aj tento novonado-
budnutý majetok vráti investorovi – pro-
stredníctvom výpožičky na 70 rokov.

• Celý pozemok za hrádzou (bez par-
koviska) bol znalcom ocenený na 
576 000 €. Zadĺžené mesto túto 
hodnotu vymieňa za protihodnotu 
investície 100 000 €. Tých 100 000 
eur pritom investor investuje do 
parkoviska pre seba a do areálu, kto-
rý bude môcť prenajímať!

• Primátor a väčšina poslancov ab-
solútne nerešpektovali nesúhlas 
veľkej časti verejnosti so zámerom 
golfového areálu. V ankete, v ktorej 
sa zúčastnilo viac ako 600 občanov,  
95% z nich sa vyslovilo proti zámeru 
golfového areálu, a za zachovanie 
verejného priestoru prírodného 
charakteru, resp. zachovanie po-
zemku vo vlastníctve mesta a hľadanie 
budúceho využitia v podobe verej-

ného priestoru;

• Ponuka Hoss Corp, a.s.  nebola féro-
vo porovnaná s alternatívnou ponu-
kou Slovenského rybárskeho zväzu;

• Projekt golfového areálu „odreže“ 
obyvateľov od Váhu priamo v mes-
te, a to na polkilometrovom úseku;

• Výsledkom je strata jedného z najroz-
siahlejších verejných priestorov pri 
rieke;

• Vytvárame si ekologický problém 
tam, kde ho dnes nemáme. Údržba 
golfového trávnika nie je možná bez 
použitia chémie, ktorá vytvára riziko 
pre kvalitu spodnej vody, ktorou je 
štrkové podložie inundácie naplnené. 
[Druhá strana tvrdí, že sa to bude 
robiť mechanicky, bez chémie, a ťaž-
ko s tým polemizovať, keď ten areál 
ešte neexistuje.]

Projekt golfu na mimoriadnom zasadnutí 
8.2.2013 osobne predkladal a aj urputne 
presadzoval a obhajoval sám primátor mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček.

Naši poslanci o ňom hlasovali  takto:

Za golf hlasovali:                   kandidoval za:

PaedDr. Daniel Beníček   SMER-SD 

Ing. Oto Barborák, Csc.    SMER-SD 

Ing. Peter Gašparovič SMER-SD 

Vladimír Gavenda SMER-SD

JUDr. Richard Hulín SMER-SD

JUDr. Ján Kanaba  SMER-SD

Mgr. Bc. Josef Kolář SMER-SD

František Koronczi SMER-SD

Ing. Emil Košút  SMER-SD

JUDr. Milan Kováčik SMER-SD

Ing. Mário Krist  SMER-SD

Ing. Pavol Kubečka SMER-SD

JUDr. Rastislav Kudla SMER-SD

PhDr. Leo Kužela   nezávislý

MUDr. Stanislav Pastva    SMER-SD

Dušan Paška  nezávislý

Patrik Žák  nezávislý

Proti:

Martin Barčák  nezávislý

Ing. Róbert Lifka  Paliho Kapurková

Zdržali sa:

Patrik Burian  HZDS-ĽS, KDH 

Zdroj:  stránka mesta Trenčín – výpis z hla-
sovania mimoriadneho zasadnutia 8.2.2013 
www.trencin.sk/84656

Ubehol viac než rok a počas 
tohto obdobia mal celý príbeh 
ďalšie pokračovanie 

• Dňa 9.5.2013 podali občania A. Beták, 
Z. Šťastný a G. Gašpar  protest na 
okresnú prokuratúru proti rozhod-
nutiu mestského zastupiteľstva vo 
veci golfového areálu. Prokuratúra 
vo svojom uznesení konštatovala, že 
po formálnej stránke nebolo pochy-
benie zistené.  Konštatovala, že po-
súdenie hospodárnosti a účelnosti 
konania mesta je vecou súdov.

• Prebehlo rozporovanie územného a 
výrubového konania v tejto veci na 
Stavebnom úrade.

• Dňa 6.12.2013 podali občania mesta 
Trenčín – A. Beták a Z. Šťastný žalo-
bu na súd na mesto Trenčín a Hoss 
Corp a.s.  vo veci určenia neplatnosti 
zmluvy vzťahujúcej  sa ku golfovému 
areálu. Sme presvedčení, že naši 
poslanci nehlasovali vo verejnom 
záujme a v prospech občanov tohto 
mesta a ani nenakladali hospodárne 
s majetkom mesta. Súdne pojedná-
vanie zatiaľ nebolo vytýčené.

Obrázok z titulky vydania „Trenčín 21“ z 8.marca 2013.
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Central Park, alebo aká bola 
alternatíva? 

Územie okolo Váhu v medzihrádzo-
vom priestore  priamo v meste Trenčín  má 
obrovský potenciál. Ide o zelený priestor 
pri vode, priamo v centre mesta. Pred-
stavme si, že toto územie od Skalky až po 
Nozdrkovce po obidvoch stranách Váhu, je 
upravené do prírodného parku. S chodníč-
kami, štrkovými cestičkami, cyklodráhami, 
prírodnými lavičkami, miestami pri vode 
a niekoľkými mólami pre posedenie nad 
vodou, či pristátie loďkou. To je podstatou 
projektu „Central parku“.

Prečo „Central Park“? Central preto, 
že priestor je v centre mesta a je ľahko do-

stupný prevažnej väčšine Trenčanov. Park 
preto, že by išlo o udržiavané prírodné úze-
mie dostupné všetkým.

Rozľahlý priestor na brehu Váhu pri 
Stavidlách predstavuje potenciál, ktorý nám 
môžu mnohé iné mestá závidieť. Zatiaľ 
až na pár drobných pokusov tu mesto 
Trenčín veľa nepodniklo. Neupravený a za-
rastený priestor obývajú skôr bezdomovci. 
Prichádzajú aj nápady a dlhodobé deve-
loperské projekty, ako čo najviac z tohto 
priestoru ešte zastavať.  To by však bola 
do budúcnosti obrovská chyba a príro-
da by nám to pri nejakej veľkej povodni 
poriadne zrátala. Oveľa zmysluplnejšie 
a prezieravejšie je tento prírodný zelený 
pás tiahnuci sa mestom pretvoriť na prí-
rodný park. 

 Možnosti, čo všetko by sa tu dalo 
robiť,  ukazujú vodáci na Lodenici, projekt 
Zátoka pokoja s priľahlým ihriskom pod 
cestným mostom a na druhej strane kose-
ním udržiavaná Zamarovská a Orechovská 
sihoť a 40 rokov udržiavaná ukážková ry-
bárska pretekárska dráha Orechové  - Za-
marovce. Celý proces vybudovania Central 
parku by sa dal realizovať viacetapovo.  
Najprv vytvorením jednotlivých udržia-
vaných častí (niektoré už dnes existujú) a ich 
následným postupným pospájaním do jed-
ného systému. To všetko sa dá realizovať 
pomerne lacno. Navyše, naskytla by sa 
dobrá príležitosť  dať pre začiatok jednodu-
chú prácu aj niekoľkým ľuďom bez domova 
a dať im tým druhú šancu.

Zdeno Šťastný

Údržba a čistota v meste Trenčín
(Ako si tu gazdujeme, 1. časť) 

Asi každý pozná Babičku od Boženy 
Němcovej. A určite je známe aj to, že dobrá 
gazdiná pre pierko aj cez plot skočí.

Keď sa vrátime len tu od susedov 

z Rakúska, poväčšine porovnávame. Ako 
je u nich a ako u nás. Čo je u nich normálne, 
tu z toho robíme vedu.

Posvietim si na poriadok a čistotu. 
Taká základná  vizitka obyvateľov. Môžem 
byť menej majetný, ale neporiadok zato 
okolo seba nemusím mať. Či je na to po-
trebné naozaj mať veľa peňazí?

Tu u nás v Trenčíne tomu akosi nero-
zumiem. Kedysi nás volali Trenčín - mesto 

módy. Dnes, keď chodím po iných mestách 
a porovnávam, tak by som ho veru už tak 
nenazval. Dobre, v okolí železnice, kde pre-
bieha rekonštrukcia,  asi zelené trávniky, 
čisté cesty a chodníky veľmi nebudú, no 
prečo tomu nie je tak inde?

Vrátim sa na začiatok a prísloviu o 
gazdinej a pierku. A porovnám to s prost-
riedkami, ktoré mesto vynakladá na údrž-
bu, s výsledkom, čo tu máme. Na strán-
kach mesta v zložke faktúry sa môžete 
dozvedieť aj takéto údaje (všetko fakturuje 
jedna spoločnosť):

čistenie plochy 4/2014            79 856,39 EUR
čistenie plochy 4/2014             29 007,53 EUR
ručné čistenie krajníc 3/2014 35 890,68 EUR

ručné čistenie krajníc 3/2014 18 374,87 EUR

Teda len za čistenie komunikácii po 
zime, ktorá bola aká bola, sme zaplatili  163 
127 eur. V starej mene, ktorú si ešte dosť 
dobre pamätáme, je to takmer 5 miliónov.

No ale ak si myslíte, že táto suma je 
konečná, tak veruže nie. Ak sa pozriete na 
ďalšie faktúry za rôzne čistenia a zimnú po-
hotovosť pracovníka, tak zistíte, že od no-
vembra minulého roku do marca 2014 nás 
to stálo ešte o málinko viac - niečo cez 100 
tisíc, teda zhruba ďalšie tri milióny korún. 
Nuž, nechám na zváženie každého čitateľa, či 
tu máme tak čisto a útulne za tie peniažky...

Pridám posledné čísla. Za výsadbu 
letničiek mesto zaplatilo 22 144 eur. To už 
by mohol byť celkom pekný záhon, nie? 
Skončím kosením. 106 439,32 eur nás stálo 
to prvé. A to iba za Juh a Sihoť, lebo podľa 
vyjadrení zodpovedných pracovníkov, ostat-
né časti mesta sú kosené pracovníkmi mest-
ského hospodárstva. Potom kde je zvyšná 
suma? Alebo z akých prostriedkov je reali-
zované kosenie Soblahovskej, Zámostia a 
iných častí? Nejako mi tu niečo nesedí...Len 
pripomínam, že takéto kosenie bude 4 krát.

Asi veľa z vás pozná ihrisko pod 
cestným mostom. S okolitými pozemkami 
má rozlohu asi 6000 m2. Tento rok som sa 
rozhodol udržovať ho za vlastné, lebo je mi 
ľúto tak krásneho miesta, na ktorom minu-
lý rok rástla metrová tráva. Chcete vedieť, 
koľko to stojí? Podľa cien, čo platí mesto 
za kosenie, by jedno pokosenie stálo 600 
eur. Reálne náklady sú asi 50 eur. Areál bol 
tento rok pokosený už 5 krát.

Je treba ešte niečo k tomu dodať? 
Snáď len toľko - dobrá gazdinka pre pierko 
aj cez plot skočí...

Tono Beták
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Na bicykli do práce... ale kadiaľ?
Aj Mesto Trenčín sa v mesiaci máj zapojilo do súťaže Na bicykli do 

práce. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor pri minister-
stve dopravy. Do súťaže sa mohli zapojiť dvoj až štvorčlenné tímy za-
mestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré od 1. do 31. mája 
2014 dochádzali do práce na bicykli. Spolu s Trenčínom sa do súťaže za-
pojilo 26 ďalších miest na Slovensku.

Bolo to príma, aj my sme sa zapojili.  
Centrum environmentálnych aktivít spolu 
s BIOobchodom Malý princ vytvorilo jeden 
tím, nakoľko sme chceli túto skvelú myšlien-
ku podporiť. Ocenili sme súťaž aj v tom, že sa 
nejednalo o jednodňovú propagandistickú 
akciu, ale o mesačný záväzok, ktorý môže 
viesť k systémovejším zmenám či už v logis-
tike zapojených firiem či v myslení ľudí.

Náš trenčiansky problém však vidím 
v tom, že k zapojeniu do súťaže vyzýva 
to isté mesto, ktoré na druhej strane pre 
cyklodopravu neurobilo prakticky nič. Do-
konca naopak - prostredníctvom nekom-
promisnej Mestskej polície pokutuje a prísne 
napomína cyklistov, chodiacich po chod-
níku a cez pešiu zónu, a to aj tých, ktorí 
chodia pomaly, maximálne ohľaduplne 
a ktorí (ak chcú uhájiť svoj život a zdravie) 
jednoducho uprednostnia chodník pred 
cestou (typickým príkladom je Štefánikova 
ulica). 

Dokonca ani pri nových dopravných 
investíciách sa nemyslí na cyklistov, čo už 
je dnes v moderných mestách štandardom 
(príkladom môže byť rekonštruovaná cesta 

smerom k OC Laugarício s okružnou križo-
vatkou pri  Agipe, kde by bezpečné rieše-
nie pre cyklistov rozhodne nemalo chýbať, 
žiaľ chýba ...) 

A ani zmeny v organizácii dopravy 
sa nerobia s ohľadom na cyklistov. Opäť 
typickým príkladom je Braneckého ulica, 

v ktorej mesto podľa slov svojho vedenia 
testuje znovuzavedenie obojsmernej mo-
torovej prevádzky, aby odľahčilo doprave 
pri zjazde z mosta. Dopravným zápcham na 
moste to možno čiastočne pomohlo, tvoria 
sa ale zasa kolóny z druhej strany od Bra-
neckého ulice smerom na most... A pre cyklis-
tov je toto riešenie najhoršie zo všetkých. 
Po zobojsmernení Braneckého ulice sa im 
v zásade znemožnila možnosť ísť z pešej 
zóny na Braneckého ulicu a pokračovať 
smerom na Nám. Sv. Anny. Kto si to aspoň 
raz vyskúšal, dá mi za pravdu. Cyklisti tak 
môžu v tomto konfliktom mieste riskovať 
svoj život a zdravie alebo môžu (?) pokra-
čovať po zužujúcej sa pešej zóne pomedzi 
chodcov a riskovať stret s nekompromis-
nými príslušníkmi Mestskej polície. Alebo 
nechať bicykel doma...

P.S.: Mimochodom - organizátorom 
súťaže v meste Trenčín sme 3.6. poslali 
výzvu:  „Zapojenie viac ako 20-tich tímov 
pravidelne sa dopravujúcich osôb do ro-
boty na bicykli je výborná správa a najmä 
je to potenciál množstva praktických 
skúseností s cyklistickou realitou v našom 
meste. Vyzývame týmto Mesto Trenčín, 
aby využilo túto výnimočnú príležitosť a spý-
talo sa všetkých zapojených cyklistov, ako 
sa im po Trenčíne a okolí jazdilo, aké pre-
kážky a kde konkrétne museli prekonávať 
a prerušiť svoju plynulú jazdu, prípadne s 
akými inými problémami sa počas svojich 
jázd stretli.“ Mesto na našu výzvu obratom 
zareagovalo. O výsledku Vás budeme infor-
movať na www.trencin21.sk .

Nežná mobilita v praxi:
bUĎME k sEbE OHĽadUpLNÍ a TOLERaNTNÍ

Už je to tak, potrebnej cyklistickej 
infraštruktúry sa nedočkáme ani v roku 
2014. Pre zdravie a pohodu nás všetkých, 
skúsme byť k sebe o to ohľaduplnejší a 
tolerantnejší. Môžeme sa inšpirovať aj 
princípom „nežnej mobility“ (gentle mo-
bility, Graz), že prednosť majú vždy tí viac 
ohrození účastníci dopravy.

Cyklisti by v žiadnom prípade 
nemali ohrozovať slabších účastníkov 
cestnej premávky – chodcov. Ak je to 
nevyhnutné (z hľadiska vlastnej bezpeč-
nosti) a nie je naozaj iná voľba, ako ísť po 
chodníku, tak iba v nevyhnutnom úseku 

a POMALY! Voči bezohľadne jazdiacim 
cyklistom som za používať najprísnejšie 
nástroje represie.

Chodcov si dovolím poprosiť o to-
leranciu voči cyklistom, deliacim sa s nimi 
o chodník. Keď Vás neohrozujú, jazdia 
pomaly a ohľaduplne, prosím, dovoľte im 
používať Váš chodník. O čo viac cyklistov 
v meste, o to menej áut. A to hádam stojí 
za to byť k sebe navzájom ohľaduplní.

Vodiči motorových vozidiel - pro-
sím, nezazerajte na cyklistov na cestách 
ako na obťažujúci hmyz.  Veď čím viac 
bude chodiť po meste cyklistov, tým Vy 

budete mať plynulejšiu jazdu a viac mož-
ností na zaparkovanie :-) Keď sa k nim 
budete chovať ohľaduplne, budú sa cítiť 
na cestách bezpečnejšie a spokojnejšie a 
nebudú sa Vám zbytočne pliesť do cesty 
- pre obe strany víťazná stratégia! A nechá-
vajte prosím cyklistom pri krajnici dosta-
tok miesta, aby mohli bezpečne a slobod-
ne prejsť (dalo by sa aj poprosiť: "vodiči, 
držte sa stredovej čiary"?).

A napokon prosba pre príslušníkov 
Mestskej polície: naučte sa prosím roz-
lišovať medzi ohľaduplne a bezohľadne 
jazdiacimi cyklistami. A až podľa toho ich 
riešte.

Teda - ak chceme v meste podporiť 
cyklodopravu, ako to pravidelne každá re-
prezentácia mesta opakovane deklaruje.
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CYkLOTRasY sa NEdOČkÁME aNi V ROkU 2014 – chýba vôľa vedenia 
mesta a poslancov

Na začiatku jesene 2013 sme (CEA) vyzvali primátora mesta Trenčín a poslancov Mestského zastupi-
teľstva, aby do rozpočtu mesta na rok 2014 zaradili aj vybudovanie tak dlho pripravovanej a avizovanej cyklo-
trasy zo sídliska Juh do centra mesta.

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci,

žiadam Vás do rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 zaradiť 
položku na realizáciu projektu cyklotrasy zo sídliska Juh do centra 
mesta (stavby Cyklistické prepojenie CENTRUM - sídlisko Juh), alebo 
aspoň jeho časti CENTRUM - okružná križovatka pri KMP.

Túto žiadosť predkladám bez ohľadu na medializované 
informácie, že na projekt sa vybavujú financie z EÚ fondov. Ich 
získanie je do veľkej miery iluzórne (pri všetkej úcte k energii ľudí, 
ktorí sa o to snažia) a som presvedčený, že trenčianska cyklistická 
verejnosť si zaslúži investície do "svojej" infraštruktúry rovnako, 
ako sa investuje do infraštruktúry pre motoristov (pri investíciách 
do mestskej cestnej siete sa na eurofondy nečaká). Ak by bola 
žiadosť o príspevok na predmetný projekt z eurofondov úspešná 
(čo bude známe najneskôr do jari 2014), nemôže byť nič jedno-
duchšie, ako schválenú položku na realizáciu projektu z rozpočtu 
mesta presunúť na iný účel.

S pozdravom

Richard Medal
Centrum environmentálnych aktivít

Na výzvu zareagoval len p. poslanec Kubečka:

Vážený pán Medal,

ďakujem za podnet. Budeme sa ním zaoberať na Finančnej 
a majetkovej komisii.

S pozdravom
Pavol Kubečka 

 V rozpočte mesta na rok 2014 (inak tomu nebolo ani v pred-
chádzajúcich rokoch) akákoľvek položka na podporu cyklodopravy 
chýba (položku 5000,- EUR na projektovú dokumentáciu cyklotra-
sy Centrum - sídl. Juh považujem za nepodstatnú a najmä ones-
korenú). Teda ani tento rok sa realizácie cyklotrasy nedočkáme. 
Odráža to dlhoročné priority predchádzajúcich aj terajšieho 
vedenia mesta, medzi ktoré podpora cyklistickej dopravy nepatrí.
Pritom práve cyklistická doprava je zdravšia, lacná a životné prostre-
die nezaťažujúca alternatíva voči individuálnej automobilovej 
doprave, ale aj voči autobusovej hromadnej doprave. 

Už dávno to pochopili mestá ako Graz, Ženeva, Viedeň, Fre-
iburg, Nantes..., ale aj Praha, Brno, Olomouc, Martin, Prešov, Pieš-
ťany, Trnava či Bratislava. Realizovaná cykloinfraštruktúra v týchto 
mestách je inšpiratívna. Verme, že aj pre trenčiansku samosprávu 
- keď nie pre tú súčasnú, tak pre tú, ktorú si zvolíme v tohtoroč-
ných jesenných komunálnych voľbách.

PS: Zlepšenie situácie pre cyklistov nemusí byť vždy iba 
o nákladných investíciách. Dokazujú to aj riešenia z iných 
slovenských miest, kde nemajú problém vyznačiť na jestvujú-
cich dostatočne širokých komunikáciách pre motorovú dopravu 
cyklokoridor, ktorý aspoň opticky a psychologicky vytvára priestor 
pre cyklistov a upozorňuje vodičov automobilov, že na ceste sa 
pohybujú aj cyklisti a že im treba ohľaduplne nechať pri krajnici 
dostatočný životný priestor.

Dvojstranu k téme cyklodoprava pripravili 
Klaudia a Richard Medalovci.

Dopravné riešenia pre cyklistov. Vľavo Prešov: zvislé dopravné značenie cyklopruhu. Vpravo piktogramový koridor - vyznačuje pries-
tor a smer jazdy cyklistov (foto je z Českých Budějovic, podobné piktogramové koridory sú zriadené napr. aj v Bratislave)
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Voňavá zátoka 
Na prvého mája sa v Zátoke pokoja 

konala akcia pre deti  „Hurá do zátoky!“, 
ktorej cieľom bolo vytvoriť v Zátoke pokoja 
bylinkovú záhradku. Organizátori chceli 
oboznámiť deti so základnými liečivými 
bylinkami, ako aj s prácou s pôdou. 

Na deti čakalo 22 druhov byliniek a 71 
sadeničiek, ako aj milá teta bylinkárka, kto-
rá deťom okrem  zaujímavého rozprávania 
o bylinkách pripravila aj voňavé prekvape-
nie v podobe vonných olejčekov. Sadilo sa 
do siedmich pripravených kruhových zá-
honov. Netrvalo dlho, a boli skoro všetky 
obsadené. Zo 71 sadeničiek nám zostalo 
iba 5 sadeníc, čiže sadilo asi 66 detí. Celá 
zátoka sa zaplnila deťmi a kto zasadil svoju 
bylinku, mohol ešte v tvorivom kútiku vy-
modelovať  z hliny ochrancu svojej bylinky 
- zvieratko alebo hocičo iné. Kto sa nebál 
vody, nasadol do člna a už sa viezol hore 
Váhom dole Váhom.  

Pohoda a radosť  naplnili celé prvo-
májové popoludnie.  Všetci, ktorí  sadili 
a modelovali, si vyslúžili za odmenu vo-
ňavé perníky a jabĺčka. Sadenice a všetok 
materiál potrebný na sadenie bol hradený 
z  malého občianskeho projektu  „Hurá do 
zátoky!“ v rámci Národného projektu Kom-
Prax – Kompetencie pre prax. Projekty boli 
finančne podporené z Európskeho Sociá-
lneho Fondu zo zdrojov Európskej únie 
v rámci programu „Moderné vzdelávanie 
pre vedomostnú spoločnosť“. 

Ak bude chuť a sila, stretneme sa 
v zátoke pri sadení aj o rok. 

Elena Gogoláková

foto: Martina Kedrová

Ďakujeme všetkým deťom i dospelým, 
ktorí sa zúčastnili a pomohli vytvoriť 
pohodovú atmosféru a voňavú zá-
hradku plnú liečivých bylín. Budeme 
radi, keď na svoje rastlinky nezabud-
nete a prídete ich znova poliať a po-
zrieť. A kto ZátOKu pOKoja ešte ne-
pozná, nájde ju pri cestnom moste, 
pod hrádzou v smere na bytový dom 
Riviera, hneď vedľa starého športového 
ihriska. Čaká tam a teší sa na vás.    
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Via iURis: Mesto Trenčín si svojvoľne ohýba infozákon 
V stredu 23. apríla 2014 opäť rozhodoval Krajský súd v Trenčíne v spore medzi Centrom environmentál-

nych aktivít (CEA) a Mestom Trenčín o sprístupnenie Správy z právneho auditu.

CEA zastupuje v súdnom konaní spolupracujúca advokátka VIA IURIS Eva Kováčechová. 

Základné informácie o spore:

Občianske združenie Centrum environmentálnych akti-
vít (CEA) z Trenčína požiadalo ešte v roku 2011 mesto Trenčín 
o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám. Išlo o Správu z právneho auditu. Vtedy Mesto 
požadovanú informáciu nesprístupnilo s odôvodnením, že by tým 
porušilo ochranu duševného vlastníctva v zmysle autorského zá-
kona. Združenie  CEA zastúpené Evou Kováčechovou sa proti roz-
hodnutiu mesta bránilo na súde, pričom namietalo, že správu z 
právneho auditu nemožno považovať za predmet autorského 
práva, a teda neexistujú dôvody, pre ktoré by mesto mohlo ne-
sprístupniť požadovanú informáciu. Súd žalobe vyhovel a zrušil 
obe rozhodnutia mesta z dôvodu, že toto nepredložilo súdu kom-
pletný spisový materiál. 

Žalovaný – mesto Trenčín – teda rozhodoval o infožiadosti 
opätovne. Vo februári 2013 mesto Trenčín začalo tvrdiť, že zo 
žiadosti CEA o informáciu nie je zrejmé, akú informáciu vlastne ži-
ada a žiadalo, aby CEA konkretizovalo, o ktoré informácie zo sprá-
vy má záujem. Hoci CEA potvrdila, že žiada sprístupniť celú správu,  
mesto ju neposkytlo ani nevydalo rozhodnutie o jej nesprístupne-
ní. Na odvolanie CEA proti fiktívnemu rozhodnutiu mesto odpove-
dalo listom, podľa ktorého žiadateľ (CEA) nedoplnil svoju žiadosť, 
a preto informáciu nesprístupnilo a žiadosť odložilo záznamom 
v spise. CEA preto podalo druhú žalobu, o ktorej v stredu 24. 
apríla 2014 konal Krajský súd v Trenčíne. 

Súd v plnom rozsahu vyhovel žalobe a zrušil rozhodnutie – 
oznámenie žalovaného a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Navyše, 
súd tiež prikázal mestu Trenčín, aby žalobcovi sprístupnilo poža-
dovanú „Správu z právneho auditu“, ktorú vypracovala spoločnosť 
GARANT PARTNER legal, s.r.o. 

Súd v rozsudku konštatoval viacero skutočností: 

• celý dokument – v tomto prípade Správa z právneho auditu 
– môže byť považovaný za informáciu, ktorú je nevyhnutné 
sprístupniť na základe zákona o informáciách, 

• hoci Mesto tvrdilo, že mu zo žiadosti o informáciu nebolo 
zrejmé, o akú informáciu sa jedná, súd mal za preukáza-
né, že toto tvrdenie bolo účelové a nepodložené, a teda že 
mesto vedelo bez akýchkoľvek pochybností identifikovať, 
akú informáciu CEA žiada, 

• súd tiež neakceptoval tvrdenie mesta, že Správa z právneho 
auditu je autorským dielom a súd konštatoval, že to tak nie je. 

Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné, keďže žalovaný 
– mesto Trenčín – sa chce voči rozsudku odvolať. Napriek tomu 
však ide o prelomové rozhodnutie najmä v tej časti, v ktorej 
súd uložil mestu Trenčín povinnosť sprístupniť Správu o práv-
nom audite.

„Z konania mesta Trenčín, ktoré od septembra 2011 odmie-
ta sprístupniť Správu o právnom audite zaplatenú z verejných 
prostriedkov jednoznačne vyplýva, že mesto hľadá a uvádza 
nezmyselné dôvody len preto, aby sa Správa o právnom audite 
nedostala do rúk verejnosti,“ uzatvára Eva Kováčechová, ktorá 
CEA pred súdom zastupuje. 

CEA Trenčín bezprostredne po zverejnení výsledku súdu 
24. 4. 2014 zaslalo primátorovi Mesta Trenčín Mgr. Richardovi 
Rybníčkovi výzvu, aby rešpektoval rozhodnutie Krajského súdu 
a sprístupnil správu o právnom audite a menovite každému jed-
nému poslancovi Mestského zastupiteľstva v Trenčíne výzvu, aby 
sa zaoberali nezákonnými postupmi mesta v tejto veci a plytvaním 
prostriedkov z rozpočtu mesta na právne služby a súdne tro-
vy a prijali účinné opatrenia vedúce k zverejneniu správy o práv-
nom audite a uzavretiu tejto kauzy. Celý text Výzvy je zverejnený 
na stránke www.trencin21.sk. Ani primátor a ani jeden poslanec 
Mestského zastupiteľstva na Výzvu CEA doteraz nezareagovali.

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomá-
ha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa rozhodova-
ní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány 
konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského 
súdnictva; www.zadobruvolbu.sk.
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pERLiČka: príkladný Mestský zásah - ZátOka pOkoja
Tešíme sa aj na ďalšie Mestské zá-

sahy, ktoré nám boli na vlaňajšej výstave 
a prezentácii predstavené - predpokladá-

me, že niektoré z nich, ktorých uskutočne-
nie bolo avizované, sa zrealizujú na jeseň 
počas horúcej predvolebnej kampane ku 

komunálnym voľbám. Mestské zásahy v Zá-
toke pokoja sú dlhodobé, pravidelné a bez 
fanfár :-)

TRENČÍN 21
Vydáva: © Centrum environmentálnych aktivít, email: cea@changenet.sk
Redakčná uvávierka: 24. jún 2014
Adresa redakcie: CEA, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
Redakčná rada: Ing. Klaudia Medalová, Mgr. Richard Medal, Ing. Zdeno Šťastný, Akad. arch. Ing. Igor Mrva, Mgr. Juraj 
Benko, Mgr. Elena Gogoláková, Anton Beták, Norbert Brázda, ing. Ivan Kubica
Grafická úprava: ing. Ivan Kubica
Tlač: Merkantil s.r.o.

bodka za číslom, letnou plavárňou a...
Nielen že sa nám celé Slovensko smeje, že aké máme nové 

kúpalisko bez vody... Ale my sa naozaj toto leto v Trenčíne nevy-
kúpeme! Napriek nie tak dávnym vyhláseniam súčasného pána 
primátora, že nedovolí zbúrať starú plaváreň, dokiaľ nebude sko-
laudovaná tá nová... 

V územnom rozhodnutí k stavbe - modernizácii železnice 
cez Trenčín sa ešte v roku 2005 písalo "...stavebník je povinný za-
bezpečiť primeranú náhradu za areál letného kúpaliska v Trenčíne. 
ASANÁCIU JESTVUJÚCEHO AREÁLU VYKONAŤ AŽ PO KOLAUDÁCII 
NOVÉHO KÚPALISKA." Mesto Trenčín v roku 2011 vydalo rozhod-
nutie o odstránení stavby (starej plavárne) s odkladacou podmienkou 
(vykonateľné až po kolaudácii nového kúpaliska), teda v súlade 
s územným rozhodnutím. V auguste 2013 však Mesto toto búra-
cie povolenie zmenilo tak, že odkladaciu podmienku zrušilo...

Keď sme o projekte “modernizácie železničnej trate” prvý-
krát informovali v Trenčíne 21 v roku 2002, prišlo nám to ako 
smiešno-absurdný nápad Ministerstva dopravy. To predsa nemô-
žu myslieť vážne, hovorili sme si. Primátor Jozef Žiška a vtedajšie 
Mestské zastupiteľstvo projekt odmietli. Na pripomenutie vte-

dajšieho naladenia vedenia mesta i širokej verejnosti sme “oprá-
šili” historickú kresbičku... Vtedy to bol smiech cez slzy, dnes už 
môžeme len plakať nad rozliatym mliekom. A voliť si primátorov 
a poslancov úplne inak.

Vysádzame jedlý lesUpratujeme Inštalujeme lavičky

AKTUÁLNE PETÍCIE môžete podpísať v EKO-BIO-FAIR obchode Malý princ na MIerovom námestí 29 v Trenčíne (na 1. poschodí):

- Petícia za zachovanie parku M. R. Štefánika v Trenčíne
- BIOMASA KER - Petícia za zrušenie dotácií na spaľovanie dreva

- Petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO
- Petícia za  spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné finan-
covanie slovenského školstva


