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OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE.
v Trenčíne  14. 05. 2017

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.

10. 05. 2017 sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov ktorý bol na
tomto zasadnutí  prejednávaný bol  aj  PODNET NA ZMENY A DOPLNKY č.  4  ÚZEMNÉHO
PLÁNU TRENČÍN – CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA.

V rámci diskusie k tomuto bodu položil pán poslanec Bystrický nasledovné otázky:
„ … bol tento materiál – projekt centrálnej mestskej zóny konzultovaný s Volným združením

architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín a s akým výsledkom? Aké k tomu oni zaujali
stanovisko?“

Na položené otázky odpovedal hlavný architekt mesta. Žiaľ namiesto vecným odpovediam
na položené otázky sa  hlavný architekt opäť uchýlil k úplne zbytočným a ničím neodôvodneným
útokom na moju osobu. Preto považujem za potrebné vás oboznámiť s odpoveďami na položené
otázky ktoré vám ostal hlavný architekt dlžný.

• Tak,  ako  povedal  hlavný  architekt  pracovníci  útvaru  HA  so  Združením  architektov
spracovávaný návrh viackrát konzultoval. 
◦ Čo zabudol povedať je, že od samého začiatku členovia združenia mali a majú vážne

námietky k riešeniu zástavby medzi starou a preloženou „Bánoveckou“ železnicou a aj k
navrhovanej zástavbe územia medzi preloženou „Bánoveckou“ železnicou a riekou Váh.

• Hlavný  architekt  správne  povedal,  že  piati,  teda  všetci  členovia  Rady  architektov  za
Združenie architektov majú k uvedenej časti predloženého návrhu vážne pripomienky a že s
ním nesúhlasia. 
◦ Čo však  hlavný architekt  zabudol  povedať  je,  že  to  nie  je  len  názor  týchto  piatich

architektov. Zabudol povedať, že na prezentácii tohto návrhu pre poslancov mestského
zastupiteľstva konanom 07. 03. 2017 som mu odovzdal písomné stanovisko Združenia
architektov s ktorým sa stotožnili jeho trinásti členovia a v ktorom sme sa venovali aj
tomuto  územiu.  A  samozrejme  zabudol  povedať  aj  dôvody  pre  ktoré  s  riešením
nesúhlasíme. Zo stanoviska vyberám nasledovné odporúčania:
▪ „V ľavobrežnej časti hľadať alternatívne riešenia ktoré by viac rešpektovali výsledky

trojročného procesu „Trenčín si Ty“ a z neho vyplývajúcich požiadaviek ktoré sa
stali aj súčasťou súťažných podmienok a podkladov medzinárodnej súťaže „Trenčín
– mesto na rieke“.

▪ „V ľavobrežnej  časti  pri  spracovávaní  návrhu  preferovať  konsenzus  so  závermi
procesu „Trenčín si Ty“ a názormi odbornej verejnosti pred termínom dokončenia v
tomto  volebnom  období.  (Na  zástavbu  tohto  územia  zatiaľ  nie  je  spoločenská
objednávka ktorá by nás nútila konať unáhlene)“

◦ Kompletné stanovisko prikladám v prílohe.

• Hlavný architekt správne povedal, že stanoviská rady sú len odporúčacie. A ďalej hovoril
niečo o „biči“ pod ktorým odmieta pracovať. 
◦ Čo nepovedal je, že Rada architektov ako aj Združenie architektov mu nič nediktujú.

Len mu navrhujú riešenie. (viď. priložené stanovisko Združenia architektov)

V rámci tohto bodu primátor mesta z nejakých dôvodov považoval za potrebné obhajovať
proces Trenčín si  Ty ako by ho niekto napádal a snažil  sa jeho význam bagatelizovať.  Ak tým
náhodou myslel aj členov Združenia architektov je na veľkom omyle. Ako aj z nášho stanoviska
vyplýva my sme skôr názoru, že predložený návrh v ľavobrežnej časti nerešpektuje závery procesu



Trenčín si Ty a súťažných podmienok medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke.
Sme názoru,  že sa tu naplňujú obavy obyvateľov z masívnej zástavby v tomto území a tým sa
potierajú závery procesu Trenčín si Ty.

Pokiaľ ide o ten zbytočný útok na moju osobu chcem zdôrazniť niekoľko skutočností:

• Nič som sa nerozhodol riešiť cez denník Plus 1 deň. Redaktor oslovil mňa so žiadosťou o
môj názor na predložené riešenie.

• V  mojej  odpovedi  nie  je  nič,  čo  by  už  nezaznelo  aj  na  spomínanej  prezentácii  pred
poslancami mestského zastupiteľstva. Tak prečo zrazu takáto reakcia?

• Pred zverejnením som nevidel redakčnú úpravu článku a ak sa táto niekomu nepáči treba sa
sťažovať v redakcii a nie útočiť na mňa.

• Pre tých z vás ktorí ste článok nečítali ho posielam v prílohe.

S pozdravom,   Akad.arch.Ing. Igor Mrva

Poznámky: 
Stanovisko členov združenia nájdete na tejto stránke v časti „novinky na stránke“ na adrese:  
http://www.trencin-inak.sk/pdf/n11.pdf 
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