
 

1. Zastávka Inovecká -Stred. Infotabule/Infopanely na zastávkach Inovecká- 

stred a 28. októbra, obe smer centrum dlhodobo neplnili svoj účel. Na 

jeseň 2017 bol pri úprave prístrešku demontovaný panel na zastávke 28. 

októbra. Panel na zastávke Inovecká, stred zostal bez využitia a naviac 

ako jediný v celom meste. Je možné zabezpečiť jeho odstránenie?   

          

2. Zastavovanie na ceste, mimo zastávky – Biskupice, cintorín. Rokovanie 

s Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) a SAD malo prebehnúť už 

koncom leta minulého roka, situácia je však zatiaľ nezmennená. 

Z vlastnej skúsenosti viem, že napríklad linky č. 7 a č. 2 takmer pravidelne 

zastavujú na strane bývalého futbalového ihriska (smer kruhový objazd). 

Obe fotografie nižšie dokazujú logické zastavovanie pri chodníku 

namiesto zbytočného zachádzania k prístrešku MHD. Prosím o odpoveď,    

čo je výsledkom rokovaní ODI a SAD Trenčín aké sú ďalšie kroky. 

              

 



 

3. Karpatská ulica. Je možné presunúť zvyslé dopravné značenie na stĺp 

verejného osvetlenia? Presné miesto posielam na fotografii. 

 

4. Soblahovská ulica – neosvetlený priechod pre chodcov. Dňa 26.11.2017 

bol na web Odkaz pre starostu zverejnený podnet ohľadom nefunkčného 

osvetlenia. Nikto z mesta na podnet nereagoval a osvetlenie dodnes 

nesvieti. Pritom je osvetlenie novoosadené po vybudovaní cyklotrasy.  

1. Prečo nikto z mesta nereagoval na podnet? 

2. Prečo dodnes nasvietenie priechodu nefunguje? 



 

 

5. Braneckého ulica/Centrum – reklamný valec. Je možné premiestniť 

„reklamný valec“ bližšiek rohu obchodu CBA? Na fotografii nižšie je vidieť 

ako by tento presun zlepšil šírkové parametre frekventovaného chodníka 

tak, aby bol komfortný pre peších. Ide o presun o pár metrov. Modrými 

šípkami na forografii nižšie je zaznačený šírkový rozdiel chodníka pre 

porovnanie. 



 

6. Zastavovanie na zastávke Biskupice, námestie a posilnenie linky 12. 

Občan, Michal Mazánik navrhoval prehodiť spoje po LOT pod linku 12, 

kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách, kde ráno pred 7:29 a popoludní 

medzi 12:49 a 16:29 nejde žiadny priamy autobus do mesta.  Vzhľadom 

na to, že ide o sídlisko so stovkami obyvateľov a naviac v porovnaní 

s menšími časťami (napr. Kubrica) mu takáto obsluha pripadá 

nedostatočná. Spoje by potom mohli stáť aj na normálnej zastávke 

Biskupice, námestie - smer mesto, čím by sa podarilo odstrániť dva 

problémy. Mohol by som prosím dostať odpoveď, prečo toto riešenie nie 

je rozumné/možné?   

 

  



7. Zastávka MHD – Inovecká. Nástupná plocha zastávky je kratšia ako 

autobus. Pri krátkom type vozidla cestujúci reálne nastupujú/vystupujú 

z trávnika, resp. bahna, zrezaného pňa a v zime z ľadu. A to už pri 2. a 3. 

dverách. Nehovoriac o kĺbovom type vozidla. Zastávka sa mala predĺžiť 

pomocou dlažby z bývalých zastávok na Soblahovskej ulici. Vyrezanie pňa 

a doplnenie dlažby sa dodnes nerealizovalo. Podnet bol na „Odkaz pre 

starostu“ nahlásený takmer pred dvoma rokmi. Bez akéhokoľvek 

výsledku. Je neprípustné napr. vystupovať na frekventovanej zastávke 

s kočíkom do trávy s nábehom na starý peň. Na fotografii nižšie je šípkou 

zaznačená dĺžka zastávky bez nástupnej úpravy. Len tráva, bahno a pne. 

Nehodné krajského mesta. 

https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/25696/prikratka-zastavka-

mhd-inovecka-smer-centrum  

 

8. Prístrešok zastávky Nemocnica smer centrum. Podnet bol na „Odkaz pre 

starostu“ nahlásený 24.4.2017, neskôr som prosbu opätovne zopakoval 

dňa 10.7.2017 cez požiadavky VMČ, keďže podnet nebol vyriešený. 

Dodnes sklá nie sú umyté, pritom spoločnosť euroAWK má zabezpečovať 

údržbu. Chcel som sa len spýtať, ako danú vec riešiť v tomto krajskom 

meste. 

https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/25696/prikratka-zastavka-mhd-inovecka-smer-centrum
https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/25696/prikratka-zastavka-mhd-inovecka-smer-centrum


https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/39463/pristresok-mhd-pri-

nemocnici  

 

9. Zastávky MHD na Novinách (dočasné označníky). Na viacerých 

zástavkách zriadených ešte v auguste 2016. Na Novinách sa aj viac ako 

roku po ich zavedení nachádzajú dočasné označníky. Na Karpatskej 

napríklad zostal dočasný označník aj po rekonštrukcií zastávky na jeseň 

2017. Kedy budú označníky z čias socializmu nahradené štandardnými, 

aké sa používajú na území mesta?  

 

10.  Soblahovská ulica (pri MŠ 28. októbra). Neviem, kto vybudoval 

„chodníček“ vyúsťujúci na Soblahovskú ulicu, ale je možné odstrániť 

betónové kusy ponechané pri stromoradí? Pred asi 2 týždňami sa hliadka 

MsP bavila s dvoma pánmi, ktorí pokladali počas víkendu dlažbu na 

chodníček. Betónové kusy však na mieste zostali. 

https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/39463/pristresok-mhd-pri-nemocnici
https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/39463/pristresok-mhd-pri-nemocnici


 

11. Prístrešky ex-zastávky Električná - predmestie a Legionárska. Na 

zastávke Električná - predmestie, ktorá je zrušená už jeden a pol roka sa 

stále zbytočne nachádzajú autobusové prístrešky v oboch smeroch. 

Naopak na zastávke Legionárska smer Juh sa nachádza iba jeden malý 

prístrešok, s jednou lavičkou. Vzhľadom na počet cestujúcich 

a vyťaženosť zastávky je nedostatočný. Rovnako je z oboch strán 

umiestnená reklama, takže cestujúci nevidia prichádzajúce vozidlá. Dňa 

10.4.2017 som podával podnet v tejto istej veci. Preto sa chcem 

opätovne spýtať na mesiac realizácie. 

12.  Legionárska ulica – zábradlie pri vstupe do nemocnice. Prosím 

o upevnenie jedného z článku na zábradlí, ktoré je uvoľnené (fotografia 

aktuálneho stavu nižšie). 



 

13.  Dlhé Hony – neodtekajúca kanálová vpusť. Prosím o vyčistenie vpuste 

pri vchode do dvora smer ihrisko na ZŠ Dlhé Hony. Na fotografii nižšie 

prikladám jej presnú lokalizáciu.  



 

14. Nepoužívaný prístrešok zo zastávky Električná - predmestie smer Juh (s 

bočnicami). Je možné využiť na zastávke Legionárska, smer Juh na 

doplnenie terajšieho, ktorý kapacitou nepostačuje. Druhý prístrešok, bez 

bočníc, je možné umiestniť napríklad na jednu zo zastávok na sídlisku 

Noviny? Ak to možné nie je, tak poprosím zdôvodnenie. 

 

15.  Zastavovanie vodičov MHD na zastávkach s bezbariérovým 

obrubníkom. Chcel by som podporiť kolegu Medala ohľadom 

zastavovania vozidiel MHD k hrane obrubníka na bezbariérových 

zastávkach (s osadeným tzv. kasselským obrubníkom). Čo je dôvodom 

vzdialeného zastavovania vodičov MHD na takomto type zastávok? Tu 

rozhodne nehrozí poškodenie pneumatiky a vozidla, ak sa vozidlo 

„nalepí“ k hrane zastávky. Jeden príklad posielam z Legionárskej. Tu bolo 

potrebné zísť zo zastávky na vozovku a následne nastúpiť do 

nízkopodlažného vozidla. Tiež by ma zaujímalo, aké konkrétne opatrenia 

budú prijaté zo strany SAD Trenčín? Prípadne je iný problém pri týchto 

typoch zastávok (zlé projektovanie, zlá realizácia)? 



  

16.  Interiérové informačné tabule v nízkopodlažnom kĺbovom vozidle Citelis 

18M. Dňa 21.8.2017 som sa pýtal, kedy budú opäť osadené 2ks 

interiérových displejov v tomto vozidle. Odpoveď zo SAD TN bola: 

„Panely majú software-ovú vadu – problém je v spárovaní panelov so 

strojčekmi, takže na paneloch sa nezobrazuje vôbec nič, alebo nezmysly. 

SAD problém rieši s dodávateľom. Termín nápravy SAD neuviedla.“ 

Predpokladám, že po 5 mesiacoch sú známe závery od dodávateľa info 

panelov. Preto sa chcem opätovne spýtať na osadenie. Ak stále prebieha 

problém s dodaním, chcel by som poprosiť informáciu o type strojčeka 

(typové označenie/produktové)  a panelu (typové označenie/produktové) 

. Ďakujem. 



 
 

17.  Odhŕňanie snehu v časti Nozdrkoviec (od zastávky MHD po priemyselný 

areál). Pred asi 2 rokmi sme sa spolu s R. Medalom a M. Urbánkom pýtali 

na cestnú údržbu v zimnom období v Nozdrkovciach od zastávky MHD po 

priemyselný areál. Je táto údržba naozaj zabezpečená?  

 

Otázky ohľadom MHD boli spracované spolu s Michalom Mazánikom. 

Ďakujem veľmi pekne za ochotu pri riešení.  

Ing. Richard Ščepko 

richard.scepko@gmail.com 


