
1. Nad tehelňou. Prosím o osadenie vypuklého zrkadla v ostrej zákrute na Ul. Nad tehelňou. 

Nejde len o vodičov, ale aj o chodcov, ktorí daným úsekom prechádzajú. V tomto úseku 

absentuje chodník, ktorý by minimalizoval kolízne situácie.  

 

2. Celé územie mesta. Prosím a zároveň žiadam, aby neboli zodpovedným útvarom preberané 

opravy nových povrchov, ak zmluvný dodávateľ nezačne aplikovať „medzi vrstvu“ medzi 

starým a novým asfaltovým povrchom. Do tohto priestoru vniká voda a postupne spôsobuje 

deštrukciu povrchu. Tým sa znižuje životnosť takto opraveného asfaltu. Aj napriek prísľubu zo 

strany mesta sa toto nedeje. Príkladom je oprava povrchu chodníka na Námestí sv. Anny, či 

nového priechodu pre chodcov na Palackého ulici. 

 



 

3. Krytá plaváreň. Je možné zakúpiť nové a hlavne jednotné vešiaky na oblečenie pre krytú 

plaváreň? Minimálne v pánskej časti sa objavuje minimálne 5 druhov rôznych vešiakov. Sú 

rozdielne materiálovo, farebne aj tvarovo. Dokonca sa objavujú vešiaky z detského oblečenia 

určené pre deti od 6-7 rokov. Očakával by som predsa len sebareflexiu zodpovedných, či takto 

vybavené skrinky dostatočne reprezentujú toto mesto. Len pre porovnanie, cena 200 ks 

vešiakov je možné kúpiť za menej ako 200 eur (Zdroj: Ikea.sk) 

 



 

 

4. Slnečné námestie. Prosím o vysvetlenie, prečo bol odpadový asfalt (pravdepodobne po 

realizáciách SPP) rozhádzaný na Ulici Slnečné námestie. Okrem chodníka bol odpad uložený aj 

na trávnatý povrch. Prosím o vrátenie do pôvodného stavu (povrch chodníka treba riešiť inak). 



 

 

5. Celé územie mesta. Je kontrolovaná, prípadne zazmluvnená reklama na stĺpoch verejného 

osvetlenia na území mesta? Alebo osadené reklamné tabule nie sú legálne.  

6. Na Finančnej a majetkovej komisii dňa 20.7. 2016 bola vznesená z mojej strany požiadavka „Je 

možné vyvolať rokovanie so SSC o vytvorení BUS pruhu pred svetelnou križovatkou v smere na 

starý cestný most od zastávky Hasičská? Ide o úsek, ktorý je aj napriek svojej šírke využívaný 



len pre jeden jazdný pruh. Zvyšok je vyznačený šikmým dopravným značením V 13a. R. Ščepko 

navrhuje, aby sa preverila možnosť zriadenia BUS pruhu v tejto časti, čo by umožňovalo po 

doplnení dodatkovej svetelnej signalizácii predbehnúť vozidlom MHD stojace vozidlá.“ 

Ak stretnutie alebo rokovanie prebehlo, aké sú závery. Podľa mojich informácii je možné takúto 

investíciu financovať z fondov EÚ (IROP – preferujúci MHD práve v križovatkách). 

 

Obdobné riešenie z Viedne a Salzburgu: 

 



 

Vozidlá MHD vľavo obiehajú stojace autá o niekoľko sekúnd skôr pri státi v križovatke. Tým nečakajú 

v križovatke. 

 

Semafór určený pre MHD – Autobus (Viedeň). 

 

 

Ďakujem veľmi pekne. 

Richard Ščepko 


