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NEZÁVISLÝ OBČASNÍK OBČANOV TRENČÍNA
vychádza od roku 2000 (www.trencin21.sk)

Trenčín môjho detstva býval krásny. Super plaváreň, amfiteáter, v zime
sánkovačka z Čerešňového sadu až k dnešnej budove zdravotnej poisťovne... Kus
čara Trenčína sa však rokmi stratil - čiastočne možno „v mene pokroku“, čiastočne v
dôsledku zlých rozhodnutí vtedajších vedení mesta. A Trenčín za posledné štyri roky?
Pre modernizáciu železnice vedenú stredom mesta sme prišli o jedinečnú plaváreň pod hradom. Nový cestný most ešte nie je dokončený, nepribudli ani cyklotrasy a doprava v meste je tak komplikovanejšia ako kedykoľvek predtým. A to
nás ešte pravdepodobne čaká stavba Terminálu pri železničnej stanici, čo prinesie
ďalšie prehustenie dopravy v centre mesta.
Horúcou témou v domácnostiach sa stali nové zmluvy o dodávke pitnej
vody. Podpísať či nepodpísať? Situácia sa menila doslova každým dňom. Podľa
najnovšieho rozhodnutia Krajského súdu z 29. 10. 2014 zasa na koňa vysadla spoločnosť TVK... Ale celá kauza by nás, občanov, vôbec nemusela takto traumatizovať. Stačili by pravdivé a včasné informácie od vedenia našej samosprávy.
A ďalší rozvoj mesta?
Snahou hľadať možné cesty
je ideová urbanistická súťaž
Trenčín – mesto na rieke. Na
slovenské pomery nepochybne výrazný počin. Priniesla
zaujímavé vízie možného
rozvoja Trenčína súťažných
tímov z celého sveta, ale čo
s nimi ďalej? Je uspokojivým
výsledkom
zadefinovanie
územia pre projekty developerov? Na druhej strane,
oceňujeme, že všetkých 59
návrhov je až do konca novembra vystavených v synagóge a odporúčame návštevu. Výkresy poskytujú veľa
inšpirácií, napr. na oživenie
nábrežia, ktoré by sa dali pomerne rýchlo realizovať, ak
by bola na to politická vôľa.
I keď obrovské zadĺženie Mesta Trenčín sa podarilo primátorovi Rybníčkovi
znížiť o polovicu, za čo mu patrí poďakovanie a uznanie, celkový pocit zo samosprávy
zostáva rozpačitý.. Mesto neožilo, nerozkvitlo, dôvera ľudí k vedeniu a zástupcom
mesta zostala naštrbená...
Opäť máme možnosť si zvoliť primátora či primátorku, poslancov a poslankyne
Mestského zastupiteľstva. Priala by som si, aby dôveru dostali vnútorne slobodní,
čestní a pracovití ľudia, ktorí majú Trenčín radi a ich primátorovanie a poslancovanie
toho bude aj dôkazom.
Prosím všetkých – príďte voliť. Hlasom vo voľbách dávame poslancom na
štyri roky mandát prijímať rozhodnutia zásadného významu. O našom majetku, našich
peniazoch, budovách, pozemkoch, športoviskách, lesoparku... Spolu môžeme začať
premenu Trenčína na moderné mesto 21. storočia už v sobotu 15. novembra...
Klaudia Medalová
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O volebnej iniciatíve „Občania pre Trenčín 21“
Okolo novín Trenčín 21 funguje už roky skupina ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje v našom meste. Nie sme všetci
rovnakí, niektorí sme mierni, niektorí radikálnejší... Ale všetci chceme žiť v dobrom meste. Túto jeseň si niektorí z nás
povedali, že je čas posunúť sa ďalej a rozhodli sa ponúknuť Trenčanom svoje služby. Rozhodli sme sa kandidovať do
mestského zastupiteľstva.
Sme ôsmi občania – kandidáti na poslancov, ktorí chcú zlepšiť hospodárenie s verejným majetkom a kvalitu života v meste. Číslo 21 predstavuje 21. storočie a našu snahu posunúť Trenčín bližšie k európskym mestám. Odkazuje aj
na medzinárodný dokument Agenda 21 – princípy udržateľného rozvoja. Ponúkame viac než volebné sľuby: dlhé roky
aktívne pracujeme pre zdravší, krajší, čistejší, zelenší a bezpečnejší Trenčín.
Našimi spoločnými hodnotami
sú zodpovednosť, čestnosť, poctivosť,
nezištnosť, nezávislosť, spravodlivosť
a vecnosť v prospech riešenia spoločných problémov Trenčanov. Kľúčové
je pre nás ozajstné zapojenie najširšej
občianskej verejnosti do rozhodovania
o veciach verejných.
O všetkých podstatných otázkach Trenčína a jeho obyvateľov, teda
aj o zásadných rozvojových projektoch,
nemôžu rozhodovať iba poslanci Mestského zastupiteľstva. Naše vnímanie
mandátu poslancov je dohľad nad
bežnou a bezproblémovou prevádzkou
mesta. O všetkých zásadnejších otázkach by mali mať právo spolurozhodovať občania, či už formou miestneho
referenda, verejného prieskumu, verejného zhromaždenia či formou ustanovenia verejných komisií, v ktorých

www.volimtrencin21.sk

nájdu svoje miesto seniori, podnikatelia, študenti a ďalšie skupiny.
Pre komunikáciu medzi občanmi
a ich zástupcami v Mestskom zastupiteľstve je bezpodmienečne nutná
otvorenosť a dostupnosť. Občania pre
Trenčín 21 majú zverejnené svoje kontakty a niektorí z nás majú otvorené
svoje kancelárie s „úradnými“ hodinami. Základom komunikácie a prijímania riešení (a zásadnou zmenou oproti
v Trenčíne zaužívanej praxi) je pre nás
vecná argumentácia, bez politických
dohôd a zásadne nová kultúra akceptácie iného názoru a úcty k nemu. Ak spolu v jednej veci nesúhlasíme, neznamená
to predsa, že musíme byť nepriatelia!
Na druhej strane nás spája nekompromisnosť voči miestnym „gorilkám“, podvodom, tunelom, mrhaniu
našich spoločných prostriedkov, voči

nehospodárnosti... Spája nás snaha
o hospodárenie s rozumom, zmluvy
samosprávy musia byť pre mesto a jeho
rozpočet výhodné.
Verejný záujem pokladáme za
základ fungujúcej samosprávy, obhajujeme zeleň, verejné priestory, ihriská,
športoviská, cyklotrasy...
Sme pracovití a vytrvalí. Veríme
v efektívne a transparentne spravované mesto, kde sa nájde dostatok prostriedkov nielen na bežnú starostlivosť
o mesto, ale aj na rozvojové projekty.
Aby Trenčín už svojím vzhľadom vítal
návštevníka a aby sa v ňom dobre
a zdravo žilo – nám, ale aj budúcim
generáciám. Naše mesto je predsa
kúskom každého z nás. Je to naše spoločná a dôležitá investícia. Spolu chceme Trenčín posúnuť tam, kam patrí, do
21.storočia.
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“Zlaté” paušály pre známych
“Chce spraviť poriadok s mestskými financiami, začal však tým, že
dal zákazky svojím známym,” napísal
denník Pravda krátko po nástupe do
funkcie primátora Richarda Rybníčka
o troch zákazkach v celkovej sume
24 000 eur, ktoré zadal priamo, bez
súťaže, firmám jeho známych. „Toto je
riešenie na prvých 100 dní. Ak by tieto
firmy mali v budúcnosti dostať nejaké
ďalšie zákazky od mesta, bude to len
cez verejné obstarávanie,“ bránil svoje
rozhodnutie. Mnohí si vtedy povedali,
že takýto postup je ospravedlniteľný.

ne okrúhla suma sa dá zinkasovať aj
cez mestské firmy. Tie nie sú pod takým
drobnohľadom verejnosti ako samotné
mesto, nefungujú dostatočne transparentne a informácie o ich hospodárení
sú ťažšie dostupné. O ich fungovanie
sa verejnosť takmer vôbec nezaujíma.
A to je chyba, ktorú pekne potichu využili.

Novinári v tom čase netušili, a primátor im nepovedal, že okamžite po
nástupe do funkcie vypovedal zmluvu
na poskytovanie externých právnych
služieb a následne podpísal zmluvu
novú. Bez verejnej súťaže, drahšiu, a predovšetkým - s firmou jeho známeho. So
sumou okolo 12 tisíc eur na úrade len
tesne podliezli limit, od ktorého by sa
muselo obstarávať verejne a s vedomím mestského zastupiteľstva. Vraj len
na jeden rok. Mnohí, opäť, prižmúrili oči.

Teda rovnakú sumu akú platí za
právne služby Mesto Trenčín so 140
zamestnancami, 30-miliónovým rozpočtom a neporovnateľne komplikovanejšou právnou agendou!
Rovnaké “zlaté” paušály platia
za právne služby firme Garant partner
legal aj mestské organizácie Sociálne
služby mesta Trenčín, Mestské hospodárstvo a správa lesov, ako aj Školské
zariadenia Mesta Trenčín.

“Múdre hlavy” z primátorovho
okolia však nelenili a vymysleli, že pek-

Firma je od roku 2011 pevne
prisatá na rozpočet mesta a spomína-

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., mestská firma s jedným
zamestnancom obsluhujúca zopár parkovacích automatov platí už štvrtý rok
za právne služby firme primátorovho
známeho takmer 12 tisíc eur ročne.

Golfový príbeh pokračuje
O golfe už bolo popísané veľa. Tento príbeh pokračuje. Zhrnutie faktov:
1) Nikto z nás nie je proti golfu
a ani riadnemu golfovému areálu.
2) Nechceme nič iné, len to,
aby sme tu ako občania mesta mali
kde chodiť na prechádzky, prebehnúť
svojho psa, alebo len tak si posedieť
pri rieke a aby sa majetok nášho mesta nerozdával vyvoleným investorom
takmer zadarmo.
3) Zopár čísiel. Vymieňame pozemok znalcom ohodnotený na 576
000 € za investíciu v hodnote 100 000
€ a aj tú si po dokončení investor prenajme na dlhých 70 rokov a bude mu
na nej umožnené vyberať poplatky.
Za túto investíciu mu mesto prevedie
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do súkromného vlastníctva 45 000 m²
mestského pozemku. Ako rátame, tak
rátame, vychádza nám s toho čistá
strata 476 000 €.
Otázka. Nakladal by niekto z Vás
takto so svojím majetkom?
4) Ako občanom nám takéto nevýhodné nakladanie s majetkom mesta vadí.
Preto sme 6.12.2013 podali žalobu na Okresný súd v Trenčíne o určenie
neplatnosti takto nevýhodne uzavretej zmluvy medzi mestom Trenčín a
spoločnosťou Hoss Corp. a.s. .
5) Prvé pojednávanie súd stanovil až na 23.9.2014. Dopadlo tak, ako
sme predpokladali. Súd vyriekol rozsudok, že ako občania nemáme nárok
podávať takého žaloby. Vôbec nedošlo

ných mestských firiem. Podľa zmlúv,
ktoré máme k dispozícii, zinkasovala
a ešte má zinkasovavť spolu približne
230 905 eur.
Podľa rozhodnutia primátora
k verejnému obstarávaniu v mestských organizáciách sú pri zákazkach
v hodnote do 20 000 eur organizácie
povinné uskutočniť elektronické aukcie. Výnimky udeľuje primátor. Záznam
o ich vykonaní sme v prípade právnych
služeb nenašli, zrejme bola teda udelená výnimka a právne služby sa obstarávali s vedomím a súhlasom primátora.
Zmluvy na právne služby boli
navyše uzatvárané len na obdobie jedného roka a každoročne obnovované.
Zákon o verejnom obstarávaní pritom
jednoznačne zakazuje postup s cieľom
znížiť predpokladanú hodnotu zákazky
pod finančné limity pre prísnejšie spôsoby obstarávania.
Ak by chcel primátor dnes robiť
poriadok s mestskými financiami a pýtal
by sa, tak ako pred štyrmi rokmi, kde
z mesta unikajú peniaze, poznáme odpoveď. Takmer štvrť milióna eur nie je
zanedbateľná suma.
Norbert Brázda

k preskúmaniu výhodnosti alebo nevýhodnosti tejto zmluvy. Zjednodušene
povedané: „Občan, si tu len na platenie daní a buď ticho, do ostatného sa
nestaraj“.
Okresný súd ale nie je konečná
inštancia, ideme ďalej.
Je smutné, že majetok mesta
nehája tí, ktorí majú za povinnosť s ním
hospodárne nakladať a zveľaďovať ho,
teda volení poslanci a primátor mesta.
Keď tak nerobia oni, musia tak urobiť
občania sami.
Anton Beták a Zdenek Šťastný –
občania mesta Trenčín, ktorým záleží,
ako sa nakladá s verejnými priestormi
a s majetkom mesta Trenčín, teda majetkom nás všetkých.
My nekecáme, makáme -:).
Tono Beták
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VODA NAŠA KAŽDODENNÁ
V Trenčíne sa 1.11.2014 zmenil dodávateľ pitnej vody. Doterajšieho
poskytovateľa vodárenských a kanalizačných služieb, Trenčiansku vodohospodársku spoločnosť (TVS), vystriedala spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK). Zdanlivo nezaujímavá zámena vyvolala nevídané
vášne, zmätky i súdne nariadenia. Stala sa ukážkovým príkladom ako nedostatok informácií a komunikácie vedie k zneisteniu bežných odberateľov.
Príbeh o vode je dlhý a vyznať sa
v ňom nie je ľahké. Len samotné skratky spoločností, TVK a TVS, zmätú väčšinu poslucháčov už na začiatku. Napriek
tomu patrí k nosným problémom tohto
roku. Je to príbeh primátora Rybníčka,
poslancov mestského zastupiteľstva,
oboch spoločností i nás všetkých.

Europrojekt
Na vodárenskom trhu figurovali v našom regióne dve spoločnosti,
TVK a TVS. Prvá bola a je vlastníkom
vodárenských sietí. Druhá tieto siete
do 31.10.2014 prevádzkovala. Vzťahy
medzi nimi upravovala zmluva, uzavretá do roku 2020.
EÚ v roku 2010 schválila pre náš
región približne 60 miliónov eur na
obnovu čističiek vody a výstavbu kanalizácie. Podpora bola ale podmienená
skrátením zmluvy medzi TVS a TVK.
Firmy sa nedokázali dohodnúť a tak sa
TVK rozhodla, že bude v budúcnosti
prevádzkovať siete sama, bez TVS. Tu
niekde sa začína konflikt TVS a TVK, ktorý
poznačil celé obdobie preberania vodárenskej agendy z jednej firmy na druhú.
Prešli tri roky. V októbri 2013 TVK
vypovedala zmluvu spoločnosti TVS
s ročnou výpovednou dobou. Očakávalo
sa, že sa firmy dohodnú na podmienkach prevzatia siete. Spoločnosť TVK
mala iba pár zamestnancov a mala sa
pripraviť na prevádzku systému, ktorý
zabezpečoval vodárenské služby pre celý
región. Predpokladala sa súčinnosť, ale
vzťahy sa vyostrili.

Obavy poslancov
Na jar 2014 sa v zastupiteľstve
rozpútal boj o informácie. Poslanci
vyjadrili obavu, či bude TVK schopná
vodu prevádzkovať a žiadali primátora,
aby povedal, ako prebieha príprava

na prevádzkovanie. Primátor namietal,
že nemôže informovať zastupiteľstvo,
pretože ako zástupca TVK, musí primárne zastupovať túto spoločnosť a nie
mesto. Viac krát dokonca rokovanie
zastupiteľstva kvôli tejto téme opustil.
Poslanci trvali na tom, že majú právo
na informácie o TVK, keďže je to spoločnosť, kde má mesto 43% podiel akcií,
a rozhodli sa primátora z pozície zástupcu mesta v TVK odvolať. Bezvýsledne.
Obavy však nezmizli. Stále viac
rezonovala otázka, či je TVK pripravená
na správu siete. Ideálnym riešením
prevzatia vodárenskej agendy sa javilo
využitie majetku TVS, ktorá disponovala všetkým, čo je pri prevádzke
potrebné. Prevádzkový majetok, riadiaci
dispečing a databázy. A nielen to. Bola
majiteľom množstva vodomerov
umiestnených priamo vo vodárenskej
sieti. Začali sa rokovania o kúpe akcií
spoločnosti TVS. Dohoda bola potrebná, ale rokovania zostali bez výsledku.
TVS kritizuje nedostatok komunikácie
a cenový diktát zo strany TVK. TVK poukazuje na chybné manažérske kroky
protistrany a nedostatočnú súčinnosť.
Každopádne nechýbalo osočovanie, trestné oznámenia a obava pred konečným
výsledkom.
Spornou otázkou sa stala aj cena
vody. TVS upozorňovala, že náklady
spojené so začatím prevádzkovania
TVK sa musia odraziť aj na zvýšení
ceny, inak je riziko, že spoločnosť TVK
skončí ako stratový podnik. Primátor
trval na tom, že sa cena zvyšovať nebude. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví cenu vody definitívne potvrdilo až 14.10.2014. Občan si
vydýchol. Cena zostáva rovnaká. Ale
počiatočná neistota a oneskorené rozhodnutie úradu nahrávali tvrdeniam o
slabej príprave TVK.
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Rozhodnutia súdov
Okresný súd v Trenčíne vydal
16.10.2014 predbežné opatrenie,
ktoré ponechávalo TVS v úlohe
dodávateľa pitnej vody. Ako dôvod
uvádzalo nepripravenosť TVK na
prevádzku, najmä fakt, že TVK
nemá uzavreté zmluvy s odberateľmi a skutočnosť, že TVS vlastní
takmer 40% vodomerov v sieti,
ktoré sú nevyhnutné na fakturáciu a nie je zrejmé ako bude TVK
s týmto majetkom TVS nakladať.
TVK označila tvrdenia TVS
za nepravdivé. Vyhlásila, že je plne
pripravená prevziať prevádzku
svojej vodovodnej a kanalizačnej
siete k termínu 1. 11. 2014 a opatrenie napadla na vyššom súde.
Krajský súd v Trenčíne
28.10.2014 vydané predbežné
opatrenie zamietol. Skonštatoval,
že TVS nepreukázala ohrozenie
dodávky vody pre spotrebiteľov a
že TVK môže od 1.11.2014 začať
prevádzku vodárenského systému.
Ako bude spor firiem pokračovať sa nedá dobre odhadnúť.
Na súdoch je viacero podaní, s
ktorými sa spoločnosti budú ešte
musieť popasovať. Každopádne,
na otázku na koho strane je právo,
definitívne odpovie až budúcnosť.

Nevedomý akcionár
Základným problémom v tomto
spore veľkých hráčov je komunikácia
s verejnosťou. Informácia o zmene
prevádzkovateľa sa k občanom dostala až začiatkom októbra 2014, a nie
práve najšťastnejším spôsobom. Na
webovej stránke TVK sa objavil oznam
o podpisovaní nových zmlúv, k termínu
1.11.2014. S upozornením, že v prípade,
ak odberateľ nepodpíše, môžu nasledovať sankcie. Mnohí sa s listom a
návrhom novej zmluvy oboznámili až
v priebehu októbra. A nájdu sa aj takí,
ktorí tento list nemajú dodnes. Jeden
mesiac na podpisy zmlúv pri počte cca
25000 odberateľov je naozaj šibenične
krátka doba. Situácia by vyžadovala
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viac ústretovosti k odberateľovi. Najmä
ak je ten odberateľ, ako obyvateľ mesta, tak trochu akcionár.
Na nové zmluvy zareagovala aj
TVS. Upozornila, že TVK nemá ešte
úradne určenú cenu vody a neodporúčala zmluvy podpisovať. Na sociálnych
sieťach začali búrlivé diskusie. Jedni
hanili TVS, že zavádza verejnosť a parazituje na vodárenskej infraštruktúre.
Druhí obviňovali TVK, že nie je schopná
vodu prevádzkovať a že obecná firma
napokon skončí v konkurze, kde sa stane ľahkou korisťou finančných žralokov.
Otázka podpísať či nepodpísať zmluvu
rezonovala v rozhovoroch a nik sa nevedel zorientovať. Oficiálne informácie
neprichádzali. Dňa 23.10.2014 do hry
zasiahli súdy. TVS získala súdne nariadenie, že môže pokračovať v dodávke
vody pre trenčiansky región. Pár hodín
po tom konečne prišlo aj oficiálne vyhlásenie politikov z TVK. Spotrebiteľ sa
báť nemusí, konflikt spoločností by sa
ho dotknúť nemal. Nové zmluvy podpisovať treba. Verejnosť sa konečne
dočkala oficiálnej informácie.
Napriek vyjadreniam TVK, že morálka a etika sú na ich strane, nemožno
vinu v tomto spore hádzať len na TVS.
TVS je súkromný subjekt a je logické,
že si háji svoje záujmy a využíva chyby
súpera. Voči nim sa politická zodpovednosť vyvodiť nedá. Zástupcovia
TVK sú primátori a starostovia. To, že
sa firmy nedokázali medzi sebou dohodnúť je neúspech oboch strán. Ale
je to aj politická chyba predstaviteľov
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TVK, že nedokázali vec vyriešiť dohodou, včas a bez zbytočných otáznikov.
Že si až do konca októbra 2014 nenašli
čas verejne vyvrátiť obvinenia zo strany
TVS, náležite informovať občanov a predísť zmätku, ktorý tak okolo celej veci
vznikol.
Kde nie sú informácie tam vznikajú fámy. V dnešnom svete s veľkou
obavou podpisujeme zmluvy, ktoré
znamenajú zmenu v poskytovaní sieťových služieb, najmä ak o nich nemá-

5
me žiadne informácie. V tomto smere
prichystali politici odberateľom ťažký
oriešok. A pritom stačilo len málo. V primeranom predstihu oficiálne informovať, že dôjde k zmene prevádzkovateľa
a prečo. Možno by mediálny priestor,
ktorý nám začiatkom jesene zaplnila
medzinárodná súťaž o vode riečnej,
mohol poslúžiť aj tej našej obyčajnej
vode. Vode bez ktorej sme naozaj stratení – smädní a špinaví.
Elena Gogoláková

Spýtali sme sa zástupcov spoločností TVS a TVK
Čo pokladáte za hlavný dôvod
výpovede zmluvy TVS v roku 2013?
TVK: Hlavným dôvodom výpovede
je získanie dotácie z eurofondov na projekt rekonštrukcie a rozvoja vodovodnej a kanalizačnej siete. V roku 2010
sa spoločnosť TVK, po rokovaniach so
spoločnosťou TVS, rozhodla prijať taký
variant projektu, ktorého súčasťou bola
výpoveď Zmluvy so spoločnosťou TVS.
TVK nevidí žiadny dôvod ohrozovať
získané eurofondy len preto, aby mohla
iná spoločnosť zarábať na predaji vody.
Súkromná spoločnosť TVS ako doterajší
prevádzkovateľ siete si akoby až teraz
uvedomila situáciu, a podľa nášho názoru sa s tým nechce zmieriť.
TVS: Myslíme si, že dôvodom
výpovede je prevzatie prevádzkovania.
Eurofondy sú len zámienka. Zatiaľ nás
nikto nepresvedčil, že spôsob, ktorý
zvolila TVK je najvýhodnejší pre mestá
a obce a aj pre spotrebiteľov. Existuje
aj vhodnejší spôsob ako zabezpečiť
splnenie podmienok EU. Vidíme to tak,
že TVS bola jednou z posledných stabilných firiem v tomto regióne a niekto
sa rozhodol, že tento biznis bude jeho.
Odhadujeme, že kým sa TVK dostane na
úroveň kvality služieb TVS bude potrebovať min. 10 rokov, nehovoriac o tom, že
náklady na zriadenie novej prevádzkovej
spoločnosti musí niekto zaplatiť.
Čo bolo hlavnou príčinou že nedošlo k dohode o predaji 100% akcii
TVS spoločnosti TVK?
TVK: Bohužiaľ nemáme mandát
vyjadrovať sa bližšie k tejto veci.

TVS: Nekorektný a neprofesionálny spôsob jednania a komunikácie
zo strany TVK. Je smutné, že TVK si na
prípravu prevzatia prevádzkovania najala ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadne
skúsenosti z tohto odvetvia a vedia len
diktovať podmienky a obhajovať svoju
neschopnosť tým, že TVS neposkytuje
potrebnú súčinnosť. Chceme povedať,
že TVS poskytla všetku potrebnú súčinnosť, ktorá jej vyplýva z legislatívy a zo
zmluvy. Nemôžeme predsa niekoho
učiť prevádzkovať. Ak sa niekto rozhodol, že si to bude prevádzkovať sám,
tak by mal vedieť ako, a nie žiadať celé
know-how zadarmo od nás.
Ako hodnotíte schopnosť TVK
prevádzkovať dodavku vody?
TVK: Schopnosť TVK prevádzkovať dodávku vody hodnotíme veľmi
dobre. Máme v súčasnosti 170 zamestnancov a sme pripravení prevádzku
prevziať. Očakávame ale súčinnosť spoločnosti TVS. Podľa nášho názoru však TVS
súčinnosť neposkytuje v potrebnom
rozsahu a informuje mylne ľudí, aby s našou spoločnosťou nepodpisovali zmluvy.
TVS: TVK mala na to, aby sa pripravila na prevádzkovanie minimálne
rok. Chcieť začať prevádzkovať a nemať
schválenú cenu je totálne amatérske a to
nehovoriac o zavádzaní odberateľov,
pri tom ich pokuse uzatvárať zmluvy
o dodávke vody. Podľa vyjadrení Ministerstva životného prostredia chcú
prevádzkovať „ručne“ (bez riadiaceho
dispečingu), čo si nevieme dobre predstaviť.
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Ako si tu hospodárime : Diel druhý... Alebo aj ako
za 100 tisíc kúpiš v Prahe dom
V minulom čísle som písal o dobrej gazdinke, ktorá pre pierko aj za
plot skočí. Naši gazdovia v Trenčíne za plot neskáču. Našim gazdom o
chvíľu už aj ploty popadajú.
Je predvolebný rok, takže čistíme, kosíme, zametáme o život. Ale je
ten výsledok adekvátny vynaloženým
prostriedkom? Len zopár čísel a úsudok
si spravte sami... Za kosenie, údržbu
verejnej zelene sme zaplatili v mesiacoch júl a august podľa faktúr 208 tisíc
Eur - 6 mil 200 tisíc v starých dobrých
korunách. Za údržbu mestských komunikácií, rôzne čistenie, ručné čistenie
podľa faktúr z júna, júla a augusta spolu
267 tisíc Eur. Som si myslel, že sa mi
kalkulačka zbláznila. To je zase v korunkách starých viac ako 8 miliónov...
Vážení, fakt je tu za tie peniaze
tak čisto a útulne? Veď spolu sme
na čistenie z našich daní len za tieto
mesiace dali 475 tisíc Eur. Takmer pol
milióna. Nikomu to nevadí? A to som
možno aj niektoré faktúry prehliadol.
Súdkov na kapustu je v našom
meste veľa a ešte viac kapusty, ktorú do
nich niekto silou mocou tlačí... Prečo asi?
Chcete zimný štadión? Stačí 100
tisíc. Chcete pozemok o rozlohe 4,5
hektára trebárs na golf, ktoré majú
cenu podľa znalca 570 tisíc? Stačí 100
tisíc. Chcete futbalový štadión a pozemky pod ním o rozlohe 3,2 hektára
za 2,3 milóna... Stačí STO TISÍC.
Za peniaze aj v Prahe dom, ako sa
často vraví. Za sto tisíc v Trenčíne... Už
ani netuším čo ešte môžeme predať.
A možno aj tuším... Lebo keď
som si pozrel jednu akciovú spoločnosť, ktorej 100% vlastní mesto...
Trenčianska parkovacia a.s.
Podľa výpisu z aktuálneho obchodného registra:
doc. Ing. Oto Barborák, CSc. - predseda
predstavenstva
JUDr. Milan Kováčik - člen predstavenstva
Eduard Hartmann - člen predstavenstva

Dozorná rada:
PhDr. Leo Kužela, Ing. Peter Gašparovič, Mgr. Bc. Josef Kolář
Všetko sú to poslanci mestského
zastupiteľstva. Zatiaľ je všetko v najlepšom poriadku. No pri pohľade do
výročnej správy zistíme všeličo.
Táto mestská akciovka, ktorej
100% vlastní mesto, má na starosti
„až“ 548 parkovacích miest v lete a 562
v zime. Týchto pár miest a 1 (slovom
jedného) zamestnaca riadi spomínaný
6 členný poslanecký zbor. A vôbec mu
nevadí nasledovné:
- na odmenách poslancov z parkovného ročne odtečie okolo 10 tisíc

4. november 2014

Eur. Dobre. Ale, že táto spoločnosť
platí za poskytovanie právnych služieb
sumu 11 952 Eur? A čuduj sa svete - tej
istej právnickej kancelárii, ktorá si do
septembra vyúčtovala za právne služby
mestu 11 999,70,- Eur. Je veľmi zaujímavé, aké že to právne služby poskytuje právna kancelária GPL. Aj mestu
aj akciovke ktorej 100% vlastní mesto.
Také čudné...
- z tržieb za parkovné ktoré sú
v objeme cca 230 tisíc Eur a kde odpisy činia len necelých 7 tisíc Eur zostane
nakoniec len zisk 38 975,- Eur. Tak vraví
účtovná uzávierka. Rôznymi službami
a odmenami sa stratí podstatná väčšina financií, ktoré občania nahádžu
počas roka do parkovacích automatov.
A na to všetko dohliadajú mestskí poslanci... Páni, Vám je to jedno?
Vám, páni poslanci, je to možno
jedno, ale mne občanovi mesta Trenčín naozaj nie!
Anton Beták

4. november 2014

Nie je mi jedno, za čo platíme dane a poplatky
Doma, v našom súkromí, sa
snažíme o obživu našich rodín, o ich
zdravie, vzdelanie, koníčky... Vo svojich
príbytkoch vytvárame čo najkrajšie,
najkvalitnejšie a čisté prostredie - pokiaľ nám sily a financie stačia.

Mesto Trenčín v roku
2005 postavilo a
odvtedy prevádzkuje
nelegálnu stavbu na
Kasárenskej ulici.
Snažíme si udržať zdroj svojej obživy, pracovať ako zamestnanci, mať aj
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dve-tri zamestnania, podnikať a skvalitňovať svoje produkty a služby.
Nemalou čiastkou však zo svojej
práce prispievame aj do spoločného
„mešca“, s predstavou dobrej investície
do zmysluplných činností, ktoré budú
realizovať naši zvolení zástupcovia či
už v meste, kraji, alebo štáte.
A čakáme, že to bude ako doma,
v našich rodinách. Čakáme, že budú
naše peniaze využívané hospodárne, v
zmysle všeobecných pravidiel, štatútu
mesta, zákonov, príkladov, ktoré vidíme hneď za hranicou - poriadok,
čistota, starostlivosť o zeleň, dodržiavanie zákonov ... a úcta k ľuďom, ktorí
pracujú.

Nelegálna stavba na Kasárenskej - Jaroslav Olah

Nespočetné množstvo sľubov už
„pretieklo cez okraj pohára“. Desiatky
rozpočtov už prešlo pred našimi očami
bez povšimnutia našich žiadostí o vybudovanie chodníka, dobudovanie cesty,
kanalizácie, opravy škôlky, odhrnutie
snehu, žiadosti o nápravu toho či onoho...
Mesto Trenčín v roku 2005 postavilo a odvtedy prevádzkuje nelegálnu stavbu na Kasárenskej ulici. Touto
čiernou stavbou poškodilo kvalitu života v Zámostí, znehodnotilo majetok
občanov a zastavilo rozvoj v tejto časti
mesta. Pýtam sa, kedy bude táto nelegálna stavba odstránená?
Trpezlivosť
konať...

skončila,

treba

Jaro Olah
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Šport, politika... vec verejná?
Keď sa zapojí politik do športu,
zvyčajne to neveští nič dobré. Ani pre
šport, a v konečnom dôsledku ani pre
politika.
Trenčianskou predvolebnou témou je aj futbal a jeho nový štadión.
Že máme v Trenčíne futbalový štadión
v katastrofálnom stave, vedia všetci
už zopár rokov... Že máme v Trenčíne
futbalový štadión v centre mesta na
lukratívnych pozemkoch, vedia len
niektorí...

až potom sa uvidí, či to vyjde alebo nie.
V športovom podnikaní sa to dá aj inak.
„Obchodík“ si prenajmeme za „korunu“ a predávame...čo koho do toho
za koľko. Podnikáme s akciovou spoločnosťou a tá má podľa Obchodného
zákonníka svoje práva... Na rozdiel od
obchodíka tu máme aj iné možnosti.
Všemožné dotácie, príspevky, podpory
a podobne. Poskladáme sa všetci. Aj
mesto prispeje, štát pomôže, dáme zo
spoločného, veď máme na to.

Vie to aj jeho majiteľ - mesto
Trenčín? Určite áno. Len verejnosti sa
nahovára, že 3,2 ha pozemkov v centre
je bezcenných. Zázračná formulka „nemáme peniaze“ je dostatočný dôvod
na to, aby sa majiteľ nestaral o zverený
majetok , nechal ho chátrať... až príde
investor „so zlatým srdcom“, ktorý to
odkúpi, urobí, dokúpi okolie a zveľadí.
Ó aké jednoduché.

Škoda, že sa takáto iniciatíva
nenašla skôr, keď štadión stačilo priebežne udržiavať, dostavovať, prekryť
napríklad ochodze, nenechať chátrať
všetky priestory pod nimi. Staroveké
amfiteátre sú životaschopné aj po viacerých storočiach. Tento náš betónový,
nikdy nedokončený kolos, sa nedožije
ani 50 rokov...

Aj to je riešenie. Ale ako pre
koho. Mestský futbalový štadión má
jedno šťastie, že má nájomcu, ktorý má
výsledky. Z mančaftu priemernej kvality v priemernej súťaži sa podarilo zahraničnému investorovi urobiť podnik,
ktorý aj hrá, aj zarába. Kúpi lacného
hráča, umožní mu rozohrať sa a potom
ho predá. Normálny biznis, bežný v každom odvetví profesionálneho športu.
Tomu ja hovorím športové podnikanie.

„Poďakujme“ minimálne trom
posledným primátorom nášho mesta,
za starostlivosť o náš spoločný majetok, o ktorý sa mali starať a zveľaďovať
ho, ako to káže zákon.

Keď si otvoríte ako obyčajný smrteľník malý obchodík, tak si ho najprv
musíte kúpiť alebo trhovo prenajať a

A možno sa aj „starali“, aj sa čoto preinvestovalo, len ten výsledok je
taký ako je...
Šport a politika k sebe ozaj nepatria, ale v našom predvolebnom prípade
sa zázračne našli a jednosmerne zhodli.

Čo je nové s projektom „Terminál“?
Mesto sa rozhodlo pristúpiť k zmene územného plánu
pre potreby „autobusového
terminálu“. V novembri 2014 by
mala mať verejnosť možnosť sa
k navrhovanej zmene vyjadriť.
Odporúčam si materiál
dobre pozrieť. Navrhovaná
zmena územného plánu okliešťuje priestory pre bývanie a nezabraňuje presťahovaniu kompletnému závodu SAD Trenčín
do predstaničného priestoru.
Taktiež je tu navrhnuté preklasifikovanie okolitých ciest o dva
stupne nižšie. Z C1 na C3. Čo je
dosť zvláštne, keďže sa tu má
výrazne posilniť dopravné zaťaženie.
Ako som povedal na začiatku. Treba si návrh, keď bude
zverejnený, dobre naštudovať
a prípadné námietky si nenechať pre seba.
Ing. arch. Igor Mrva

Pavol Fiala

20. 11. 2014 sa na Mestskom úrade Trenčín uskutoční VEREJNÉ
prerokovanie Zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta
Trenčín - TERMINÁL.
OBČANIA - prídite, týka sa nás to všetkých!
Viac informácií na úradnej tabuli mesta Trenčín a na stránke www.trencin21.sk
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Odkazprestarostu.sk v Trenčíne
Ste s niečím v Trenčíne nespokojní? Nepáči sa vám neporiadok v uliciach?
Prekážajú vám rozbité chodníky, poškodené lavičky či zanedbané parky?
Chýbajú vám smetné koše alebo priechody pre chodcov? Využite portál
Odkazprestarostu.sk. Funguje od decembra 2012 vďaka spolupráci MsÚ
Trenčín, Centra environmentálnych aktivít Trenčín a Inštitútu pre dobre
spravovanú spoločnosť.
Odkazprestarostu.sk je jednoduchým a účinným nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu občania
nahlasovať samospráve každodenné
problémy vo svojom okolí. Obyvatelia
Trenčína majú zároveň príležitosť vyjadriť
mieru spokojnosti s riešením ich podnetov zo strany mesta. To umožňuje
samospráve prezentovať výsledky svojej
práce.
Používanie portálu je veľmi
jednoduché a intuitívne. Stačí, keď
na portáli vyplníte stručný formulár na
nahlasovanie podnetov, označíte na
mape, kde sa problém nachádza, opíšete
ho pár vetami a priložíte fotku, ktorá
ho zachytáva. Ak si neželáte uviesť pri
podnete svoje meno, môžete ho podať
anonymne.
Po zaslaní podnetu overí jeho
vierohodnosť administrátor a prepošle
ho pracovníkom samosprávy. Ich odpovede sú rovnako ako podnety obyvateľov zverejnené na portáli, vďaka
čomu sa pracovníci samosprávy môžu
vyhnúť duplicitnej komunikácii v prípade rovnakých podnetov od viacerých
obyvateľov a zároveň viacerí obyvatelia majú možnosť naraz sledovať, ako

sa vyvíjajú problémy, ktorých riešenie
považujú za dôležité.
„Práve táto otvorenosť komunikácie medzi obyvateľmi a samosprávou je
v porovnaní s klasickou e-mailovou komunikáciou najväčšou výhodou portálu, ktorá prispieva k väčšej prehľadnosti
pri riešení problémov a k posilneniu
vzťahu obyvateľov mesta s jeho vedením,“ zdôraznil Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.
Portál bol po prvýkrát spustený
v Bratislave vo februári 2010, dnes už
funguje vo všetkých krajských mestách
a v ďalších 26 slovenských mestách
a obciach. Celkovo bolo v prospech
občanov na celom Slovensku vyriešených takmer 5000 podnetov, najčastejšie sú to podnety týkajúce sa odpadov,
čiernych skládok, mestskej zelene a stavu
ciest a chodníkov.
V Trenčíne boli práve cesty a chodníky najfrekventovanejšou témou odkazov pre starostu, resp. pre primátora.
V celoslovenskom porovnaní ale Trenčín v štatistikách neobsadzuje žiadne
významné miesto. Za dva roky pôsobenia v Trenčíne bolo zatiaľ podaných iba
62 podnetov (v porovnaní napríklad s

Jeden z vyriešených trenčianskych podnetov - nefunkčná lavička - stav pred a po

9
blízkou Prievidzou, kde bolo podaných
za podobné obdobie 555 podnetov).
Z trenčianskych podnetov bolo vyriešených 25 podnetov a v riešení je
ďalších 14. Nevyriešených zostalo 23
podnetov, teda cca 37%. V Prievidzi zostalo nevyriešených iba 16 podnetov,
tj. necelé 3%. Na druhej strane v Žiline
(kde však súčasná samospráva s portálom odkazprestarostu.sk odmietla spolupracovať) bolo podaných vyše 100
odkazov, z nich je nevyriešených 60%.
Výsledky v Trenčíne v porovnaní s Prievidzou svedčia o vlažnejšom
prístupe trenčianskej samosprávy. Napríklad už len v tom, že stránka Odkazprestarostu.sk je organickou súčasťou
prievidzského mestského webu, dá sa
na ňu prejsť priamo z hlavnej stránky
www.prievidza.sk. Na trenčianskom
webe taký odkaz nenájdete. Dá sa
predpokladať, že aj tým je spôsobený
rádový rozdiel v počte podnetov, podaných v Trenčíne a v Prievidzi.
Takže na záver ODKAZ PRE
TRENČANOV - odkazprestarostu.sk sa
ukázal ako životaschopný a transparentný nástroj pre komunikáciu občanov so samosprávou mesta. Namiesto
častých ponôs či krčmových rečí, čo
všetko nefunguje, vyskúšajme a využívajme tento portál. Je to jednoduché
a môžete po navštívení tohto webu aj
vidieť konkrétne podnety v Trenčíne,
ktoré sa podarilo či nepodarilo vyriešiť.
Richard Medal
Centrum environmentálnych aktivít
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Iný pohľad na urbanizmus a výsledky súťaže Trenčín si Ty
– rozhovor s Ing. arch. Igorom Mrvom
Po troch rokoch prác na projekte „Trenčín si Ty“ je ideová urbanistická ani prebudovať na električkovú trať,
súťaž vyhodnotená. O výsledkoch a ďalšom pokračovaní projektu som ani zbúrať a postaviť na piliere, a ani
sa zhovárala s Ing. arch. Igorom Mrvom, zakladateľom webovej stránky zapustiť do zeme.
Trenčín-inak, www.trencin-inak.sk.
Úplne na úvod – čo je zmyslom
ideovej urbanistickej súťaže a v akých
prípadoch ju zvyknú mestá vyhlasovať?
Zmyslom ideovej súťaže je hľadať
idey, vízie, ako by mohlo mesto raz, vo
vzdialenej budúcnosti, vyzerať. Je to
akési rojčenie o vzdialenej budúcnosti.
Zvykne sa vypisovať pred spracovaním
Územného plánu mesta.
Prebehla súťaž v Trenčíne tak,
ako mala? Ak nie, v čom je problém?
Príprava súťaže sa začala otázkou,
ako by malo vyzerať nábrežie a priestor
okolo prekladaných železníc po dokončení ich rekonštrukcie. Toto je výsostne
aktuálna otázka, ktorú bude musieť
mesto v najbližších rokoch riešiť. Určite sa dá aj tu vypísať ideová súťaž,
len vypisovateľ by si mal byť vedomý,
aké môže očakávať výsledky a mal by
mať pripravený ďalší postup. Napríklad
následné vypísanie tematickej súťaže.
Mojou zásadnou výhradou je to,
že súťaž nerieši aktuálne potreby mesta v tomto území a posunula sa niekde
inde, než bol pôvodný zámer. V situácii, v akej sa dnes mesto nachádza,
považujem za prílišný prepych vypisovanie ideovej súťaže namiesto súťaže
tematickej. Toto považujem za hlavnú
chybu vypisovateľa.
Keby sme sa pozreli na konkrétne výsledky súťaže „Trenčín – mesto
na rieke“, ako ich hodnotíte?
Ak sa na súťaž pozriem ako na súťaž
ideovú, jej výsledky sú veľmi zaujímavé a súťaž možno hodnotiť ako veľmi
úspešnú.
Pokiaľ ide o konkrétne návrhy,
nájdeme tu všetko. „Fjordy“ vo víťaznom návrhu, „malé Benátky“ v návrhu

ocenenom špeciálnou odmenou, rozvoľnené návrhy obytných domov na
pravej strane Váhu vo víťaznom návrhu, až po moderné centrum v jednom
z ocenených návrhov. Všetko v najbližších rokoch nerealizovateľné.
Zaujal Vás niektorý z návrhov
výrazne viac ako tie ostatné? Čím?
Podrobne som sa venoval len
oceneným návrhom a tu, napriek
všetkým výhradám, ma najviac zaujal
víťazný návrh. Ak sa naň pozriem ako
na ideový návrh a odhliadnem od jeho
nerealizovateľnosti, tak tento návrh
najdôslednejšie rozvíja princípy, na
ktorých je postavené historické jadro
mesta. Príjemne pôsobí aj riešenie
nábrežia a idea pešieho bezkolízneho
prístupu z centra k rieke. Len škoda, že
je víťazný návrh z viacerých dôvodov
nerealizovateľný.
Nerealizovateľný? Prečo?
Ak sa pozriem na realitu najbližších 15 – 20 rokov, tak nie je reálne
zmeniť konštrukčné riešenie „Bratislavskej“ železnice, zmeniť Chynoranskú železnicu na električkovú trať,
opraviť hrádze podľa predloženého
návrhu, či výškovo osadiť objekty tak,
ako to navrhujú autori víťazného návrhu. Nereálne je aj navrhnuté dopravné
riešenie a rad ďalších detailov...
Priniesli súťažné tímy aj návrhy
riešení realizovateľné aj v krátkom časovom horizonte, povedzme 5 rokov?
Ak hovoríme o základnom probléme, ktorý mala súťaž riešiť, a to
bezkolízne spojenie centra mesta
s riekou, tak nie. Hlavnou bariérou sa
stane preložená Chynoranská železnica.
A tú nebude možné v horizonte 5 rokov

A menšie, čiastkové návrhy? Čo
by – podľa Vás – bolo možné a stálo za
to zrealizovať už v najbližších rokoch?
Z ocenených návrhov je možné v
dohľadnom čase realizovať plávajúce
móla.
A čo železničný most? Zaujal Vás
niektorý konkrétny návrh?
Súťažné podmienky ponúkali
autorom využiť starý železničný most
ako promenádny, čo ocenené návrhy
aj využili. Ako ideu to považujem za
zaujímavé riešenie. Pokiaľ sme ale
v ideovom návrhu, do vzdialenejšej
budúcnosti mi vo všetkých návrhoch
chýba vyriešenie jeho zdvihnutia o cca
4 metre, alebo iné riešenie, ktoré si v
budúcnosti vyžiada splavnenie Váhu.
Do ideovej urbanistickej súťaže
Trenčín si Ty sa zapojilo veľa medzinárodných tímov. Neodrazila sa neznalosť genia loci daného územia
v súťažných návrhoch? Ako obstáli
tímy s účasťou trenčianskych architektov?
V polohe ideovej súťaže to nebol
pre zahraničných a mimotrenčianskych
súťažiacich problém. Problém mali architekti z Trenčína, ktorí sa, poznajúc
problémy mesta, predsa len snažili viac
rozpracovať riešenie dopravy a držať sa
bližšie k realite. Naproti tomu sa napríklad víťazný návrh dopravným riešením
a jeho reálnosťou príliš nezaoberal. Ale
aby som odpovedal jednoznačne. Autori ocenených návrhov nemali v tomto
smere vážnejšie problémy. Dokonca si
trúfnem povedať, že najlepšie sa doň
trafil víťazný návrh.
Pán primátor Richard Rybníček
neskrýva spokojnosť s výsledkami
súťaže Trenčín si Ty, predovšetkým
z pohľadu zadefinovania podmienok
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„developingu“ v danom území. S developermi však často nie sú na Slovensku
dobré skúsenosti...
Záujmom developerov je zisk. Je
to normálne. Je to ich podnikateľská
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činnosť. Samozrejme, že mesto ich
potrebuje, ale musí ich činnosť usmerňovať a stanovovať im východiskové
podmienky a okrajové limity. Avšak
to, ako má mesto vyzerať, ako sa má
rozvíjať, aké funkcie majú byť v tom
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ktorom území, nemôžu určovať developeri. Je to úlohou mesta. Je to jeho
neprenositeľnou právomocou a úlohou. Ak si mesto túto svoju úlohu, plní
nie je s developermi problém.
Ako sa vôbec robí kvalitný urbanizmus?
Pokiaľ ide o kvalitný urbanizmus,
ten sa najefektívnejšie hľadá v súťažiach návrhov. A tu zdôrazňujem to
množné číslo. Ak na to mesto finančne
má, je dobré začať ideovou súťažou
a pokračovať tematickými súťažami,
v ideálnom prípade končiť až architektonickými súťažami na jednotlivé
bloky, či objekty. Ale toto je samozrejme ten ideálny, ťažko realizovateľný
model.
Ďakujem za rozhovor a pohľad
na výsledky súťaže z inej strany.
Redakčne krátené.
Celý neskrátený rozhovor je zverejnený na www.trencin21.sk.

"Traces of Trenčín"/"Stopy Trenčína", MANDAWORKS AB, Stockholm, Švédsko. Zdroj:
Mesto Trenčín/Urbanistická súťaž Trenčín - mesto na rieke 2014

Pýtala sa Klaudia Medalová

Prínosy súťaže „Trenčín – mesto na rieke“ očami Ing. arch. Martina Beďatša
V čom spočíva najväčší prínos
ideovej urbanistickej súťaže z tímu
Trenčín Si Ty pre Trenčín?
Tých prínosov je samozrejme
viac, ale za najväčšie považujem dva.
Po prvé – máme 5 ocenených návrhov,
s ich autormi sme uzavreli licenčné
zmluvy a na základe ich návrhov pripravíme urbanistickú štúdiu (kompilát
– mix) z najlepších a realizovateľných
ideí z týchto návrhov. Táto štúdia bude
podkladom pre spracovanie územného
plánu centrálnej mestskej zóny (úpn cmz).
Druhý prínos je v tom, že vzhľadom na veľký počet odovzdaných návrhov z veľmi širokého spektra krajín
z celého sveta (čiže množstvo urbanistických pohľadov z rôznych urbanistických prostredí a kultúr) už teraz

vidíme, ktoré princípy a prístupy sú
dôležité, pretože napriek rozličnému
prostrediu vzniku týchto návrhov, sa
určité principiálne prvky v mnohých
prácach opakujú – čo potvrdzuje, že sú
určite správne.
Ktorý návrh (číslo) bol celkovo
najzaujímavejší z Tvojho pohľadu a
prečo?
Už pri posudzovaní návrhov sme
sa v rámci poroty zhodli, že v súťaži
nie je jeden dokonalý návrh, ktorý by
sa dal kompletne prevziať ako podklad
pre úpn cmz. Vzhľadom k rozsiahlej
a zložitej problematike by som taký
návrh pokladal za zázrak (v kútiku duše
som v to veril). Keďže ale bola pravdepodobnosť, že bude treba vytvárať

kompilát, tak sme pravidlá súťaže nastavili tak, aby nám to súťaž umožnila.
Čiže pri posudzovaní návrhov porota
prihliadala nielen na kvalitu jednotlivých návrhov, ale aj na možnosť tvorby
budúceho kompilátu – napr. aj preto
máme v 5 ocenených návrhoch päť úplne odlišných prístupov k riešeniu dopravy – a teraz musíme vybrať najlepší
a pretransformovať ho do celkového
návrhu a realizovateľného stavu.
Okrem ocenených návrhov, z ktorých ja osobne favorizujem 1. a 3. cenu
a odmenu – návrh č. 318, pokladám za
mimoriadne výnimočný ešte slovensko–rakúsko–anglický návrh č. 1512. Tento návrh podľa mňa najlepšie vystihuje
rozpor medzi súčasným potrebným
urbanistickým plánovaním a medzi
malebnosťou spontánneho, organic-
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kého, rastlého, neregulovaného urbanizmu stredovekých miest, po ktorom
mnohí túžia a obdivujú ho. Návrh zároveň ponúka návod a spôsob riešenia
tohto rozporu.

systémov v signalizácii, obmedzením
rýchlosti, integruje všetky druhy dopravy do stavu rovnováhy – zároveň
však preferuje (a potrebuje) vybudovanie Juhovýchodného obchvatu.

Priniesla súťaž odpovede na
otázku, ako prepojiť centrum mesta
s nábrežím pre peších (a cyklistov)?

Podobných riešení bolo viacej – napr. tri návrhy, ktoré neboli
ocenené, ale boli v top 10. Je to návrh
č. 333 z Poľska, kde bolo aj zaujímavé
stvárnenie objektov z pochôdznymi
vegetačnými strechami, ale podľa mňa
pôsobilo na Trenčín príliš veľkomestsky. Ďalej je to návrh č. 1484 kolektívu
Šanghaj, Hongkong, Švédsko, tento riešil napr. predĺženie starého železničného mosta ako jasného koridoru až do
starého centra, ostatné križovania sú
úrovňové, mal zaujímavú urbanistickú
štruktúru, ale otázny prístav v Zátoke

V princípe má táto otázka dve
polohy – a dlhodobo vnímam tieto dve
polohy pre Trenčín ako kontroverzné, hoci
obe vychádzajú z princípov dánskej
ikony urbanizmu Jana Gehla - mestá
majú byť pre ľudí, nie pre stroje. Prvá
poloha je, že ľudia v meste sa majú
viacej pohybovať MHD, pešo, na bicykloch - a bezpečne. Druhá poloha
zároveň je, aby sme ale ľudí kvôli bez-

Z výstavy súťažných prác "Trenčín - mesto na rieke 2014" v synagóge

pečnosti nevytesňovali do podchodov,
nadchodov a podobne, neriešili pohyb
áut nadjazdmi, podjazdmi, estakádami
– ktoré tvoria jazvy v organizme mesta
(hlavne centra), ale integrovali ich do
vozoviek v bezpečných formách, kde
auto ustupuje spomenutým druhom
dopravy. Čiže zásadná principiálna
otázka pre nás znie – necháme chodcov v hlavných priečnych ťahoch na vozovke, alebo ich oddelíme?
Tieto dva princípy sú obsiahnuté
aj v návrhoch súťaže – napr. víťazný
návrh rieši pohyb chodcov cez vozovky
úrovňovo, s použitím inteligentných

pokoja. A zaujímavé riešenie ponúkol
návrh č. 419 slovenského (vrátane
Trenčína) kolektívu – navrhol tzv. malý
juhovýchodný obchvat – vnútorný
okruh - cez ulicu Partizánsku sa 300m
dlhým tunelom pod Brezinu napája na
hornú časť Kukučínovej ulice.
Opačným princípom je mimoúrovňové križovanie chodcov a vozidiel – tu súťaž ponúkla viacero riešení.
Napr. 2. cena riešila podjazd pre autá
v polohe od Auparku až za križovatku
pre hotelom Elizabeth. Podobný je aj
slovinský návrh č. 1589, so zaujímavou rozvoľňujúcou sa urbanistickou
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štruktúrou, s kompaktným riešením
pravého brehu, zaujímavým riešením
záplavových území s mólami. Dopravne rieši tento návrh pod terénom aj
križovatku pred hotelom Elizabeth,
čiže na terén púšťa iba MHD, na rozdiel
od návrhu oceneného 2. cenou, ktorý
pod zemou vedie tranzit, pričom autá
v centre necháva na úrovni terénu.
Ukrajinský návrh č. 805 navrhuje podjazd od kina Hviezda až po spojnicu
Chynoranskej trate s hlavnou železničnou traťou.
Ak by sme sa na súťažné návrhy
pozreli optikou kvalita návrhu verzus
realizovateľnosť, ktorý by bol Tvoj favorit? Inými slovami, realizáciu ktorého návrhu by si najradšej podporil ako
hlavný architekt mesta?
Zjednoduším to a vytvorím taký
môj predbežný návrh kompilátu, ale
je to takto slovne skôr iba verbálna
schéma – taký skôr „básnický“ ako
urbanistický mix. Z víťazného švédskeho návrhu (č.919) by som prebral
urbanistickú štruktúru ľavého brehu
okrem záplavového územia, špicu
ostrova a aktivity na kanáli. Z 3. ceny
slovenského tímu (č. 1626) by som po
korekciách zobral dopravné riešenie,
prípadne by som ho mixoval s „urbánnym nasávačom“ z oceneného anglicko
-česko-slovenského návrhu č. 138. Pravý breh by som mixoval zo slovenského
oceneného návrhu č. 318 a z 2. ceny
slovenského tímu (č. 309), z týchto
dvoch návrhov by som riešil aj záplavové územia. A zapodieval by som sa aj
myšlienkou vyhliadky na špici ostrova z
premiestnených „lízatiek“ z 2. ceny – s
pridanou hodnotou napr. vertikálneho
kempu – tradícia kempu aj lezenia je u
nás pomerne silná. Ale toto je naozaj
iba zjednodušený návod, vytvorenie
kompilátu bude ešte pomerne zložitý
proces.
Za odpovede ďakujeme Ing.
arch. Martinovi Beďatšovi, hlavnému
architektovi Mesta Trenčín.
Redakčne krátené. Celý neskrátený rozhovor je zverejnený na www.
trencin21.sk.
Pýtala sa Klaudia Medalová
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O vzťahu k verejným priestorom
Nedávno som sa vrátil z Berlína a bola to inšpiratívna návšteva.
Predovšetkým ma oslovil vzťah, ktorý majú obyvatelia mesta k verejným
priestorom. Berlínčania pozorne sledujú, čo sa s nimi deje, a ich osud nenechávajú výlučne v rukách politikov a poslancov. Ak sa im niečo nezdá,
nečakajú. Okamžite vzniká občianska iniciatíva.
Najlepšie to demonštruje tohtoročný prípad nepoužívaného letiska
Berlín-Tempelhof. Areál letiska sa nachádza
v širšom centre Berlína, asi 4 km od
Brandenburskej brány. Ide o rozsiahlu
rovnú plochu v tvare oválu s rozmermi
2,2 km x 1,8 km. Berlínčania ju naplno
využívajú na relax a oddych - bicyklujú, korčuľujú sa, vozia sa na korčuliach
ťahaní šarkanom, jazdia na segway,

Tento rok si túto “ideálnu stavebnú plochu“ vyhliadol developer pre
svoj projekt bytovej výstavby. Zámer
prikrášlil tým, že časť bytov bude sociálnych, časť celého územia zostane
nezastavaná a navyše vytvorí aj vodnú
plochu. Hlavným zámerom projektu
však bolo postaviť luxusné byty, na
ktoré drvivá väčšina Berlínčanov mať
nebude.

za zachovanie areálu. Zozbierali viac
ako 600 000 podpisov, ktoré boli pre
radnicu dostatočný argument na to,
aby sa areál zachoval. Dodnes nad
vstupom do areálu visí tabuľa s odkazom v zmysle „Komu patrí Tempelhof –
poslancom, alebo na 100% občanom?“
Kauza golfového ihriska bola v mnohom obdobná. S tým zásadným rozdielom, že v Berlíne sú vo vzťahu k verejným priestorom podstatne ďalej. Tam
na zastavenie nezmyslu stačila silná
občianska iniciatíva, tu to riešime
na súde.
Skúsme si spomenúť o koľko verejných priestorov a športovísk sme za
posledných 10 – 15 rokov v Trenčíne
prišli:
• štadión Odeva
• štadión Pod Sokolice
• plaváreň za mostami
• futbalové ihrisko LOT v Biskupiciach
• tenisové kurty na Novinách
• zastavaná zelená plocha a ihrisko
medzi domami na Novinách
• zbúraná letná plaváreň...
Aktuálne môžeme prirátať nové
snahy o zastavanie časti mestského
parku Terminálom.

solowheel a všeličom inom. Sú tu
pekné plochy na piknik, priestor pre
psičkárov i tiché miesta pre hniezdenie
vtákov. Na okraji areálu sú aj záhradky
a nechýbajú ani sociálne zariadenia.
Vstup do areálu je zadarmo.

Ľudia o tento obľúbený voľný
priestor rozhodne nechceli prísť a reakcia na seba nenechala dlho čakať.
Vznikla občianska iniciatíva za 100%-né
zachovanie areálu Tempelhof v súčasnom stave. Občania spustili petíciu

Je to naozaj nepríjemný zoznam,
hoci len tých najväčších plôch. Ako asi
na nás občanov pri hlasovaní mysleli
vtedajší páni poslanci a kde sú financie
za tento majetok? Osud akéhokoľvek
verejného priestoru nám nemôže byť
ľahostajný. Kam budeme chodiť, keď
bude všetko okolo nás sprivatizované?
Budeme sa aj na ten Váh v meste raz
pozerať len cez ploty?
Zdeno Šťastný

1994 - 2014: Už 20 rokov sa snažíme robiť svet okolo nás krajším,
tolerantnejším, láskavejším... aj vďaka Vašim 2% z dane.
Ďakujeme!
www.cea.sk, www.trencin21.sk, www.biospotrebitel.sk, www.tradiciebk.sk
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Jesenná slávnosť v ZátOKe pOKoja
Vyvrcholením tohtoročných akcií aktívnych občanov mesta Trenčín v ZátOKe pOKoja (pri atletickom ováli
pod cestným mostom) bola v sobotu 25. októbra 2014 Jesenná slávnosť.
Najdôležitejším bodom slávnosti
bolo odovzdanie Schodov do pohody
do užívania trenčianskej verejnosti. Široké drevené schody vedúce z hrádze
do ZátOKy pOKoja pozývajú okoloidúcich zísť dole a prežiť peknú chvíľu na
ihrisku či v zátoke s mólom a lavičkami.
Vybudovanie schodov realizovalo občianske združenie Centrum
environmentálnych aktivít s prispením

Nadácie Ekopolis a spoločnosti Heineken Slovensko v rámci projektu Pohoda
za mestom. Komunita Aktívnych občanov pre Trenčín 21 okrem toho celý
rok ZátOKu pOKoja a priľahlé ihrisko
upratovala, zbavovala náletov a inváznych rastlín a kosila (v roku 2014 spolu
8x). V starostlivosti o zeleň tak v tomto
priestore dobrovoľníci suplovali prácu
mesta Trenčín.

Poďakovanie patrí všetkým hlavným organizátorom, brigádnikom, kuchárom... Menovite: Pavol Fiala, Tono
Beták, Zdeno Šťastný, Elena Gogoláková, Juraj Benko, Draha Mareková, Milena Cadrová, Noro Brázda, Marek Guga,
manželia Olahoví, Charlie, manželia
Medaloví a mnohí ďalší.
Ponúkame Vám krátku fotoreportáž z vydarenej akcie a príprav...

Brigáda
Pri odstraňovaní náletových drevín, a aj pri 8-násobnom kosení ihriska počas roku 2014 pomáhala technika. Vyzberanie odpadkov.

Odstraňovanie náletov v okolí bylinkových záhonov

Presvetlenie priestoru

Športové aktivity
Čerstvo pokosené ihrisko nemohlo zostať bez futbalu a iných lopt(oš)ových hier. Štafetový beh s kolíkom a zdravými
cenami potešil tímy malých i veľkých. Trochu recesisticky bolo otvorené (anti)golfové odpalisko, ako dôkaz, že golf môže
byť naozaj aj ľudovým športom (a netreba na to ani zlikvidovať 9-hektárový verejný priestor).

Golf

Futbal

30. október 2014

15

TRENČÍN 21

Štart a cieľ štafetového behu pre malých, veľkých i zmiešané
rodinné tímy

Spokojný tím so štafetovým kolíkom

Pohostenie
Jesenné slávnosti boli aj slávnosťami gurmánskymi - či už vďaka grilovaným dobrotám z dielne Paľa Fialu (reštaurácia
Rotunda), skvelému vegetariánskemu gulášu z moravskolieskovských kopaníc (o.z. Surya centrum), výbornému čajovému
občerstveniu Mileny Cadrovej (Čajobar) alebo vďaka teplému (turbo)džúsu Tona Betáka.

Privítanie s turbo-džúsom

Čajové pohostenie

Schody do pohody
Pri montáži Schodov do ZátOKy pOKoja asistovali profesionáli, dobrovoľníci, ale aj nepriazeň počasia (vietor a dážď).
Na spoločná fotke sú dobrovoľníci, účastníci Jesenných slávností a prví užívatelia Schodov do pohody - tak nech dlhé roky
slúžia všetkým Trenčanom a nasmerujú do ZátOKy pOKoja aj tých, ktorí ju doteraz neobjavili!

Začiatok prác na schodoch do ZátOKy pOKoja

Zaťažkávacia skúška Schodov do pohody (ZátOKy pOKoja)
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STRED
STRED MESTA
DOLNÉ MESTO
DLHÉ HONY
BISKUPICE

SEVER
SIHOŤ I - IV
KUBRÁ
KUBRICA
OPATOVÁ
POD SOKOLICE
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ZDENO ŠŤASTNÝ

21

RICHARD MEDAL

2

ANTON BETÁK

27

IVAN KUBICA
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16

PAVOL FIALA

10

JAROSLAV OLAH

4

NORBERT BRÁZDA

ZÁPAD
ZÁMOSTIE
ZLATOVCE
ISTEBNÍK
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