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Náš Trenčín

ZALOŽENIE VOLNÉHO ZDRUŽENIA ARCHITEKTOV TRENČIANSKEHO REGIÓNU

15.01.2015  skupina  trenčianskych  architektov  založila  volné  združenie  architektov
trenčianskeho regiónu. Združenie nazvali „Náš Trenčín“. (stanovy združenia sú uvedené nižšie)

Zakladajúci členovia ciele združenia formulovali v stručnom vyhlásení prijatom na tomto
stretnutí. (vyhlásenie je uvedené nižšie pod stanovami)
 

*

Náš Trenčín
volné združenie architektov trenčianskeho regiónu

STANOVY ZDRUŽENIA

Ciele združenia

• Cieľom združenia architektov trenčianskeho regiónu Náš Trenčín je: 
◦ napomáhať profesionálnym ale aj osobným kontaktom architektov trenčianskeho regiónu 
◦ napomáhať  zdravému rozvoju  mesta  Trenčín  najmä  formou  konzultácií,  odborných stanovísk  a

návrhov k jeho rozvoju a stavebným aktivitám v ňom
◦ napomáhať vzájomnej informovanosti členov združenie, ako aj informovanosti verejnosti v oblasti

urbanistického a stavebného rozvoje mesta Trenčín a so stavebnými aktivitami v ňom.

Forma združenia

• združenie  je  organizované  ako  volné  združenie   architektov  trenčianskeho  regiónu  bez  pevnej
organizačnej štruktúry

• k združeniu sa môže pridať každý architekt trenčianskeho regiónu ktorý súhlasí s jeho cieľmi
• členstvo k združeniu deklarujú jeho členovia svojim podpisom pod stanoviskami a materiálmi ku ktorým

sa hlásia

Stretnutia členov združenia

• členovia združenia sa podľa ich možností stretávajú podľa potreby, ale minimálne raz mesačne
• vzhľadom na volnú formu združenia sa nepočíta s tým, že sa stretnú vždy všetci jeho členovia
• za stretnutie združenia sa počíta stretnutie už jeho troch členov

Prihlásenie sa k materiálom vydaným v mene združenia

• člen  združenia  ktorý  súhlasí  s  materiálom  spracovaným  niektorým  z  členov  združenie  sa  k  nemu
prihlasuje podpisom pod tento materiál

• svoj podpis pod materiál môže člen združenia pridať aj kedykoľvek po jeho zverejnení
• vzhľadom na voľnosť združenia nie je materiál pod ktorý sa ten-ktorý člen združenia nepodpísal pre neho

záväzný a nemusí vyjadrovať jeho stanovisko

Zverejňovanie stanovísk združenia a jeho členov

• stanoviská  a  materiáli  členov  združenia  môžu  byť  zverejňované  volne  podla  úvahy  a  potrieb  ich
signatárov

• pre  zverejňovanie  stanovísk  a  materiálov  členov  združenia  je  k  dispozícii  aj  webová  stránka
www.trencin-inak v sekcii „Náš Trenčín“

Konanie v mene združenia

• v mene združenia koná jeho zástupca na ktorom sa dohodli aspoň traja zo zakladajúcich členov združenia

V Trenčíne 15.01.2015                                                               spracoval:  Akad.arch.Ing.  Igor Mrva
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VYHLÁSENIE ARCHITEKTOV Z USTANOVUJÚCEHO STRETNUTIA
ZDRUŽENIA ARCHITEKTOV TRENČIANSKEHO REGIÓNU

NÁŠ TRENČÍN

 Dňa  15.01.2015  sa  v  reštaurácii  Rotunda  pri  železničnej  stanici  v  Trenčíne  stretli  architekti  z
trenčianskeho regiónu a založili volné združenie architektov.

My, zakladajúci členovia tohto združenie chceme týmto naviazať na stretávanie sa architektov z Trenčína
ktoré sa  kedysi  uskutočňovali. Zároveň chceme do istej miery suplovať tiež dávnejšie zrušené architektonické
komisie ktoré tvorili poradné orgány mesta Trenčín a vyjadrovali sa k investičným zámerom pripravovaným na
území  mesta.  Tiež  je  to  aj  reakcia  na  dlhšie  trvajúcu  absenciu  architektov  v  komisiách  pri  mestskom
zastupiteľstve. 

My, zúčastnení architekti  sme sa dohodli  na stanovách tohto volného združenia, na jeho programe a
cieľoch.

Zároveň sme sa dohodli na tom, že združenie sa bude volať „Náš Trenčín“.

Týmto pomenovaním chceme poukázať na to, že Trenčín považujeme za naše mesto a preto nám nie je
ľahostajné, čo sa v ňom deje a pri jeho rozvoji chceme aktívne pomáhať. 

Vzhľadom na naše profesné zameranie a oblasť v ktorej sa cítime byť kompetentní sa chceme zaoberať
predovšetkým jeho urbanistickým a stavebným rozvojom.

Keďže  naše  možnosti  sú  limitované  ochotou  mesta  Trenčín  spolupracovať  s  architektonickou  obcou
našimi hlavnými nástrojmi budú vyjadrenia, návrhy a stanoviská k pripravovaným stavebným investíciám v meste
a ponuky na spoluprácu pri ich príprave, prejednávaní a odsúhlasovaní.

Druhým  polom  nášho  pôsobenia  bude  informovanie  širokej  verejnosti  o  dianí  v  meste  Trenčín,  o
pripravovaných stavebných projektoch a o našich stanoviskách k nim.

Združenie architektov trenčianskeho regiónu je neformálnym volným združením a my, jeho zakladajúci
členovia pozývame medzi nás všetkých kolegov a a kolegyne ktorým nie je ľahostajný urbanistický a stavebný
rozvoj nášho mesta a chcú sa na jeho príprave aktívne zúčastňovať.

V Trenčíne, 15.01.2015                                                              Spracoval,  Akad.arch.Ing. Igor Mrva

Signatári:

Ing.arch. Ján Cimra Akad.arch.Ing. Igor Mrva
      
Ing.arch. Július Bruna       Ing.arch. Marek Guga

Ing.arch. Karol Ďurenec       Ing.arch. Milan Rožník

Ing.arch. Ivan Bruch        Ing.arch. Peter Guga

Ing.arch. Marian Beták            Ing.arch. Dalibor Hrivnák

doc. Ing.arch. Jana Betáková PhD.       Ing.arch. Michal Vojtek

*

Všetky materiály združenia budú uverejňovanie na tejto webovej stránke.

Spracoval:     Akad.arch.Ing. Igor Mrva
Pridané: 02.02.2015


