
1. Prosím preveriť možnosť osadenia vypuklého zrkadla v ostrej zákrute na Ul. Nad tehelňou. 

Podľa obyvateľov tejto lokality by bolo možné ľahšie predvídať niektorým situáciám. 

Zakreslené „zrkadlo“ prosím brať čisto schematicky. 

 

2. Palackého ulica. Je možné pred Galériou M. Bazovského odstrániť už zarezaný asfalt a priestor 

pri strome upraviť (dosypaním zeminy a vysadením trávy)? Ide o frekventované miesto 

v centre mesta, ktoré by si zaslúžilo svoju pozornosť. 

 

 

 



3. Farská ulica. Je možné osadiť malú informačnú tabuľu/smerníka s piktogramom „HRADu“ na 

vyznačenom mieste (červenou)? Zahraniční návštevníci často nevedia, či sa po vyšliapaní 

Farských schodov dostanú na Trenčiansky hrad, prípadne kam schody vedú. Text by mal byť 

aspoň v slovenskom a anglickom jazyku. 

 

4. Piaristická ulica (areál bývalého internátu zdravotníckej školy). Prosím o vyzvanie 

samosprávneho kraja ako vlastníka pozemku o orez kríkov výrazne zasahujúcich do chodníka. 

 

 

  



5. Prosím preveriť a kontaktovať spoločnosť TESS Trenčín a.s., ktorá je vlastníkom pozemku 

s možnosťou rozšírenia chodníka v nižšie vyznačenom mieste. Ide o zúženie, ktoré bráni 

chodcom plynule prechádzať daným miestom. Nehovoriac o kočíkoch. Prípadne čo bráni tomu, 

by takúto úpravu vykonalo mesto Trenčín po dohode s majiteľom pozemku? 

 

6. Po výmene riadiacej jednotky a celej technológie za 13 000 eur jedna z dvoch fontán pri 

Vodníkovi nestrieka v deklarovanej kvalite (rozprašovanie vody). Nejde len o estetickú chybu, 

ale aj o veľkú stratu vody počas prevádzky. Prosím o urýchlenú nápravu. 

 



7. Ul. Jozefa Braneckého. Chcel by som sa spýtať na opodstatnenosť osadenia dvoch dopravných 

značiek v tesnej blízkosti. Je možné podľa dopravných predpisov zlúčiť zvislé dopravné značky 

do jednej? Ak to možné je, odstráni sa tým „stĺporadie“ dopravného značenia. 

 

8. Palackého ulica. Prosím o orezanie stromu prekrývajúci dopravnú značku „Priechod pre 

chodcov“.  

 

 



9. Čo bráni odstráneniu grafitov a tagov na jednom zo stĺpov na budove Mestského úradu? Ide 

o niekoľko mesačný stav. 

 

10. Z požiadavky obyvateľov by som poprosil o zistenie ceny na nižšie uvedené práce pre Dom 

smútku v Biskupiciach. Ide o: 

- Vybudovanie chodníka z dlažby, ktorý by nadväzoval na novovybudovaný prístrešok 

a smeroval by ku krížu situovaného hlbšie v cintoríne. Minulý rok bol chodník vyštrkovaný, 

čo je však len dočasné riešenie. 

- Výmena starého (pôvodného) linolea v oboch miestnostiach 

- Nový náter pre dve lavičky v exteriéry (pri plote)  

 

Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. 

Richard Ščepko 


