
1. Ulica gen. Svobodu. Prosím o informáciu, čo bráni k odstráneniu billboardu, ktorý neumožňuje 

vodičovi MHD dostatočne skoro vidieť cestujúceho na zastávke „Pod Juhom“. Billboard 

označený oranžovou šípkou je na mestskom pozemku. Červenou šípkou je zaznačená 

spomínaná zastávka. Pravdepodobne by výhľadové parametre zlepšila aj kultivácia časti 

porastu lemujúceho Ulicu gen. Svobodu. Bolo by však treba zistiť názor samotných vodičov. 

Podľa mojich informácii je tiež problémové radenie sa do/z jednotlivých jazdných pruhov. Je 

možné nájsť optimálnejšie riešenie (posun zastávky, BUS pruh pri zjazde z JUHu ako 

prioritizácie MHD a pod.). Nepoznám riešenie, preto prosím o zamyslenie sa nad touto 

problematickou zastávkou. 

 

2. Ulice Jesenského a Dolný Šianec. Keďže nie je možná zmena prednosti v jazde medzi ulicami 

Jesenského a Dolný Šianec je možné zriadiť priechod pre chodcov cez Jesenského ulicu? Šípkou 

nižšie je zaznačený uvažovaný priechod pre chodcov. Je nutný pre intenzitu dopravy. 

  



3. Priechod pre chodcov pod JUHom. Aký je názor Útvaru dopravy na rozšírenie stredového 

ostrovčeka tak ako to naznačuje zákres nižšie. Rozšírením by sa umožnil bezpečnejší prechod 

cez frekventovanú cestu v jednom smere a zároveň by bolo chránených viac ľudí 

prechádzajúcich cez Ulicu gen. Svobodu (napríklad po vystúpení zo zástavky MHD). Výjazd 

z kruhového objazdu je tiež len v jednom jazdnom pruhu, pripadalo by mi vhodnejšie, keby sa 

cesta vetvila až za priechodom pre chodcov. 

Navrhovaný stav: 

 

Súčasný stav: 

  



4. Partizánska ulica. Podnet bol v decembri 2015 zaslaný samospráve cez portál 

Odkazprestarostu.sk. Aj napriek prísľubu neboli do dnešného dňa odhalené železné výstuže 

odstránené. Chcel by som poprosiť o ich odstránenie a úpravu v tejto časti chodníka tak, aby 

oprava aj po estetickej stránke zohľadňovala 21. storočie. Zároveň prosím o informáciu, ktorá 

spoločnosť výmenu asfaltu realizovala. 

 

 



5. Legionárska ulica. Akým spôsobom bude riešené napájanie el. energiou objekt za zastávkou 

Legionárska (smer centrum)? Dnes je dodávka zabezpečená cez stĺp el. vedenia, ktorý už dnes 

zužuje hlavný peší ťah v tejto lokalite. Prebehla komunikácia s majiteľom objektu na rohu ulíc 

Partizánska a Legionárska, či by bolo možné umiestniť uchytenie el. vedenia na tomto objekte?  

 
Oranžovou šípkou je zaznačené možné podzemné vedenie el. vedenia, červenou teoretické 

umiestnenie nadzemného uchytenia el. vedenia na objekte pána Paveka. Samozrejme až po 

jeho súhlase. Ďalšou možnosťou je presun stĺpu k rohu objektu pána Paveka, pričom by zostal 

na mestskom pozemku. Niekde do miesta vyústenia oranžovej šípky. Prebehla v tejto veci 

oficiálna komunikácia so Západoslovenskými elektrárňami, prípadne so 

Slovenskou elektrizačnou a prenosovou sústavou?  

 



Výrez z projektovej dokumentácie cyklotrasy. Krikľavo zelenou je zaznačená poloha stĺpu, ktorý ak 

zostane na pôvodnom mieste, zostane bariérou pre peších aj naďalej. 

 

 

6. Legionárska ulica. Reklama umiestnená na mestskom pozemku (obrázok nižšie) je legálna? Ak 

nie, prosím o jej odstránenie. Ak áno, poprosil by som zmluvu o nájme na najbližšom VMČ. 

 

 

  



7. Inovecká ulica. Prosím o výzvu pre Slovak Telekom, aby si odstránili nevyužívanú telefónnu 

búdku, ktorá je dlhšiu dobu po útoku vandalov. 

 

8. Štúrovo námestie. Taktiež prosím vyzvať Slovak Telekom o odstránenie identickej telefónnej 

búdky, ako je na vyššie uvedenej fotografii. Podobne ako tá na Inoveckej ulici, aj táto už dávno 

stratila svoje opodstatnenie. 

        



9. Roh Hviezdovej a Palackého ulice. Opäť telefónna búdka bez telefónu a so zbytočnou 

reklamou. Prosím o vyzvanie vlastníka o jej odstránenie. 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Legionárska ulica. Uvedomujem si, že táto požiadavka by sa dala aplikovať kdekoľvek v meste. 

No aj napriek tomu by som chcel poprosiť o nový náter. Ide o stĺp verejného osvetlenia na 

zastávke MHD, ktorý je na tejto ulici v najhoršom stave. Povrch stĺpu je úplne hrdzavý. Prosím 

pri nátere dbať na jednotný typ farby, ktorý určil hlavný architekt. Ide o RAL 9007. Mestské 

hospodárstvo disponuje plošinou aj pracovníkmi. Preto by som chcel poprosiť o nový povrch 

stĺpu aj z dôvodu frekventovanosti miesta (viď. foto).  



 

 

11. Je známa štatistika krajín, z ktorých k nám najviac prichádzajú zahraniční návštevníci? Ak áno, 

akým spôsobom sú tieto dáta získané. Napríklad, získavajú sa počas roka takéto informácie od 

návštevníkov, ktorí navštívia Kultúrne a informačné centrum (KIC) na Mierovom námestí? 

Pýtajú sa ich pracovníci KIC z akej krajiny prichádzajú?  

Prípadne ako sa ďalej s takto získanými dátami pracuje? Orientuje sa Trenčín na klientelu, ktorá 

toto mesto najviac navštevuje? Ak áno, čo konkrétne pre nich z pohľadu turisticko-

informačného servisu robí. 

 

12. Rímsky nápis je jeden z najvýznamnejších historických bodov nie len trenčianskych dejín. Je 

spomínaný v každom sprievodcovi o Trenčíne. Chcel by som poprosiť o informáciu, na koľkých 

miestach v Trenčíne je smerník, alebo odkaz na tento pamätný nápis. A kde presne. 

Prípadne, či sa Vám javí takýto počet dostatočný vzhľadom na svoj význam. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Poprosil by som o informáciu, aká by bola cena iluminácie (nasvietenia) reliéfu Jana Jistru z 

Brandýsa, ktorému pri nohách kľačí mne neznáma postava. Reliéf je hneď vedľa Hotela Elizabeth 

(viď. fotografia). Vďaka optike a LED technológii je možné odbornou ilumináciou dosiahnuť výrazný 

efekt. Na tomto mieste bola v čase Rakúsko – Uhorska zobrazená „Víťazná Hungária“, ktorá bola 

po zmene politických pomerov nahradená dnešným vyobrazením. Odporúčam osloviť aj 

spoločnosť OMS lighting, ktorá má referencie aj z iluminácie historických pamiatok. 

      

 
14. Soblahovská ulica. Poprosil by som o odstránenie trčiacich tyčí a stĺpikov v celom úseku 

Soblahovskej ulice. Ide o pozostatky smetných nádob, reklamy a zábran vjazdu áut. Ak by sa 

náhodou objavil problém, že niektorí vodiči by začali jazdiť po chodníku, budem iniciovať 

osadenie stĺpika. Estetickejšieho a vkusnejšieho. Tieto sú ešte z čias socializmu, častokrát 

vyhnuté, hrdzavé a rôznych dĺžok.  Čo dokazujú aj fotografie nižšie. Veľmi by som chcel 

poprosiť, aby ich odstránenie prebehlo tak, že nadzemná časť bude v rovine asfaltu, alebo 

pod úrovňou okolitej zeminy. Aby nedochádzalo k zakopávaniu, či poškodzovaniu kosačiek pri 

kosení. 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

15. Mestská veža. Veľmi pekne by som chcel poprosiť o aplikáciu nového bieleho náteru. Malo 

by ísť o prekrytie nie len grafitov (červená šípka), ale aj odpadnutej, či zošúchanej farby 

(oranžové šípky) po rekonštrukcii plynovodu zo začiatku roka. 

 

16. Je možné uvažovať o aplikovaní zdrsneného povrchu pre niektoré priechody pre chodcov? Ide 

o červený zdrsnený povrch aplikovaný na asfalt. Zdrsneným povrchom je dosiahnuté zvýšenie 

trenia pri prudkom brzdení (napríklad ak na priechod pre chodcov vbehnú deti). Napríklad Brno 



či Zlín ho využíva prevažne pred škôlkami a školami. Nižšie uvedené fotografie sú príkladom aj 

mimo mestského využitia. 

    

 

17. Ulica Osloboditeľov. Ešte minulý rok som pána Lisáčka vtedy z Útvaru interných služieb 

poprosil o vyjadrenie k úprave chodníka (na fotografii) na Ulici Osloboditeľov. Po obhliadke bol 

zistený nelegálny zásah do chodníka. Po oprave ulice a po obhliadke (10.8.2016) som na 

pretrvávajúci stav upozornil opäť. Chcel by som poprosiť o vyjadrenie, čo konkrétne bráni 

k odstráneniu nelegálnej úpravy chodníka? 

 

  



18. Farská ulica / Mierové námestie. Chcel by som sa spýtať, akým spôsobom bude riešené 

elektrické prepojenie medzi jednotlivými objektami po rekonštrukcii námestia a Farskej ulice? 

Ide mi o elektrické drôty, ktoré narúšajú verejný priestor. Pár príkladov prikladám vo 

fotografiách nižšie. Budú elektrické vedenia zapustené pod zem?  

  

19. OD Prior. Prosím o osadenie smetnej nádoby v tesnej blízkosti (pravdepodobne) vetracej 

šachty, resp. múrika na rohu OD Prior. Dlhodobo tam dochádza k znečisteniu odpadkami. 

Pritom do dnešného dňa tam nebola osadená smetná nádoba. 

 



 

20. Námestie sv. Anny (úsek od kostolíka po ulicu Horný Šianec – križovatka). Chcel by som 

poprosiť o informáciu, či je možné zúženie tejto časti komunikácie tak, aby sa na pravej strane 

(smer centrum) rozšíril chodník. Ak áno, o aké rozšírenie chodníka by išlo. Dnes je v niektorých 

častiach veľmi úzky. Nie je možné obchádzanie napr. 2 kočíkov, čo riešia niektoré mamičky 

prejdením na cestu. Podobne aj niektorí chodci. Rozšírením chodníka by sa dosiahol podstatne 

väčší komfort pre peších na tejto frekventovanej trase (centrum – Soblahovská/Legionárska). 

 



 

Navrhované rozšírenie vs. aktuálna šírka chodníka: 

 

 

 

 

 



21. Legionárska ulica (pri Bille). Prosím o odstránenie kotvenia pri stromoch v úseku pri bývalých 

„Masaryčkách“. Kovové kotvenie už poškodzuje kmene vysadených stromov. Príklady na 

fotografiách posielam nižšie. 

 

 



22. Soblahovská ulica pri zastávke MHD Dolný Šianec. Ide o prepad chodníka spôsobený 

rozkopávkou z minulého a aktuálneho roka pravdepodobne po oprave vody (TVK?). Prosím 

o výzvu na vrátenie časti chodníka do pôvodného stavu. 

 

23. Centrálna mestská zóna. Prosím o vysvetlenie, ako je zabezpečený vjazd záchrannej 

a hasičskej techniky k jednotlivým objektom v prípade konanie spoločenských akcii na 

Mierovom námestí. Či existujú presné pravidlá (plán) pri takýchto podujatiach. Zároveň kto 

vykonáva kontrolu nad jeho dodržiavaním. Poprosím dokument predložiť k nahliadnutiu na 

najbližšom VMČ Stred. 

V nedeľu, 11.9.2016 sa konala na Mierovom námestí akcia Pri Trenčianskej bráne. Priepustnosť 

ulice Farská však bola nemožná už pri Slovenskej sporiteľni. Zaujímalo by ma, ako sa 

záchranárske zložky dostanú napr. k Farským schodom, ak v spodnej časti dôjde k úrazu, 

alebo napríklad k infarktu osoby. V oboch prípadoch rozhodujú cenné sekundy o živote 

a smrti. V takýchto prípadoch je nutná aj technika v záchranných vozidlách. Sú momenty, kedy 

je prevoz pacienta nevyhnutný. Snáď sa nečaká na nejakú tragédiu, ktorá by odhalila tento 

neriešený problém. Vjazd pre obyvateľov je v tomto kontexte druhoradou záležitosťou. Foto 

dokumentáciu posielam nižšie. 



 

 



24. Mierové námestie. Výklad v Kultúrno informačnom centre (KIC). Chcel by som sa spýtať, či je 

vhodné, aby v polovici septembra boli vo výklade KIC jarné kvety, bahniatka a kraslice. Môžete 

mi prosím toto vysvetliť? Nebolo by vhodnejšie umiestniť mapu mesta, prípadne celého 

regiónu? Prípadne vhodne doplnený o staré fotografie mesta, námestia a pod.. Vystavené 

hrnčeky a postavičky zo šúpolia sú predsa len 90 roky. Nižšie posielam príklad mapy z Ľubľany 

a výklad z Viedne. Opäť odporúčam skúsiť osloviť spoločnosti, ktoré sa profesionálne venujú 

výkladom a majú aj zahraničné referencie. Odporúčam osloviť aj OMS lighting. Očakával by 

som profesionálnejší prístup, ak sa tu hráme na to, že nám na návštevníkoch mesta záleží. 

 

Mapa Ľubľany v centre mesta. 

 



Viedeň  

 

25. Pripájam sa k dlhodobej požiadavke pani E. Struhárovej aj pána Z. Šťastného, ktorí poukázali 

na rozbitý kryt kanálovej vpuste na Soblahovskej ulici. Dodnes nebola výmena zrealizovaná. 

Ide o nebezpečný prvok hlavne pre cyklistov. 

    

 

Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu aj za predchádzajúce odpovede 

a za niektoré zrealizované podnety. 

             S pozdravom R. Ščepko 

Máj 2016 

August 2016 


