
1. Legionárska ulica – zastávka MHD - Nemocnica.  Dňa 29.4.2017 sa na portály Odkaz pre 

starostu objavil podnet na vyčistenie prístrešku MHD. Okrem bežného znečistenia (prach) je 

sklenená výplň po 2,5 mesiaci špinavá od zvyškov plagátov a spreju. Dňa 4.5.2017 pán Martin 

Valušek zo spoločnosti euroAWK, ktorá prístrešky spravuje, prisľúbil nápravu. Dodnes sa tak 

nestalo. Prečo? 

 

 

2. Záhumenská ulica. Ako prebieha proces zjednosmernenia Záhumenskej ulice tak, ako sa na 

tom dohodli jej obyvatelia? Je známy aspoň približný termín zjednosmernenia ulice? 

 

3. Ulica Janka Kráľa. Dňa 13.3.2017 podali obyvatelia obytného domu Soblahovská č. 23 návrh 

na vytvorenie stojiska pre kontajnery na odpad. Tie boli zmenou parkovania na ulici presunuté 

z pôvodného miesta ku okraju chodníka. Podali a graficky vyznačili náhradné stojisko. Graficky 

návrh posielam ešte raz nižšie. Tento návrh bol Útvarom stavebným a životného prostredia 

zamietnutý s odôvodnením: „miesto nie je vzhľadom na nevyhnutnosť výrubu drevín 

najvhodnejšie, preto Vám odporúčame hľadať iné trvalé miesto na kontajnery.  

Sám som sa bol na miesto niekoľko krát pozrieť, šlo by skôr o výrub niekoľkých kríkov, nie 

stromov. Nie vinou obyvateľov došlo k premiestneniu kontajnerov. Preto očakávam skôr 

hľadanie riešenia u zodpovedných. Chcel by som preto poprosiť o prehodnotenie návrhu, 

prípadne nájdenie konečného riešenia. Financie na realizáciu stojiska schvaľujú poslanci, no 

predtým musí byť definované miesto, prípadne zrealizovaný projekt. Nejde len o kontajnery, 



ale aj o výhľadové parametre pre vodičov a hlavne nemožnosť chodcom pokračovať po 

chodníku. Prvá fotografia je z 27.5.2017, druhá z 9.7.2017, kde pribudol kontajner na kov. Dnes 

už nie je možné prejsť daným úsekom a už vôbec nie s kočíkom či na vozíku.  

 

 



 

 

4. Legionárska ulica. Dňa 12.9.2016 som sa pýtal na dve nelegálne reklamné plochy (pri Bille). 

Chcem sa len spýtať, či tomuto postupu správne rozumiem. Upozornil som na drzosť 

jednotlivých prevádzok s osadením nelegálnych reklám. Predpokladám, že pani 

Bredschneiderová, ako človek zodpovedný za reklamné plochy obe reklamy dodatočne 

zlegalizovala a povolila. 

Dnes reklamné plochy stoja na pôvodnom mieste. Čiže na meste to funguje tak, že ako občan 

urobím niečo nezákonné a keď mi nato náhodou prídu, tak mi daný priestupok dodatočne 

zlegalizujú. Rozumiem tomu správne?  

Priznám sa, že až teraz vidím svoju naivitu, keď som očakával, že vlastníci reklamných plôch 

bude vyzvaní na odstránenie, následne uložená pokuta a zamietnutá žiadosť o legalizáciu 

z dôvodu predchádzajúceho konania.  

 



5. Telefónne búdky – Inovecká, Štúrovo námestie, Hviezdova ulica a pod. Dňa 12.9.2016 som 

prosil o odstránenie nefunkčných telefónnych búdok minimálne v našej mestskej časti. 

Odpoveď znela: „Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola listom vyzvaná k odstráneniu 

nefunkčných telefónnych búdok z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín“. Obzvlášť na 

Inoveckej je takmer rok rozbitá vrchná sklená časť. Búdky sú dnes využívané ako reklamné 

plochy a neslúžia svojmu pôvodnému zámeru.  

Prosím o: 

A. Sken listu, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom požiadaná o odstránenie. 

B. Sken všetkých dokumentov, ktorými bola spoločnosť upozorňovaná na opätovné 

odstránenie. Prípadne aj jej reakcia(e). 

Mrzí ma, že musím pristúpiť k takejto forme žiadosti, ale mám pocit, že v prípade reklamných plôch sa 

postupuje na meste veľmi zvláštne. Prosím o skeny dokumentov, nie vyjadrenie v odpovedi. Inak ich 

budem žiadať cez interpelácie alebo zákon 211/2000 Z. z.. Nižšie posielam 2 fotografie ako príklad. 

 



 

6. Výmena piesku. Prosím o výmenu piesku na pieskoviskách: 

A. Medzi domami Strojárenská č. 52 a Strojárenská č. 64 (ihrisko v strede objektov) 

B. Medzi domami Inovecká č. 1 a Dlhé Hony č. 9. 

Prípadne, ak existuje nejaký harmonogram výmeny, tak poprosím o informáciu s približným 

dátumom výmeny. Je to prosba od obyvateľov (mamičiek).  

7. Palackého ulica. Medzi objektom MsP a reštauráciou RETRO je na mestskom pozemku 

nepoužívaný stojan na bicykle. Prosím o jeho odstránenie. Zlepší sa tým aj údržba zelene 

(kosenie) a priestor bude estetickejší. Fotografiu miesta posielam nižšie. 



  

8. Kvalita nových asfaltových plôch. Na fotografii nižšie posielam príklad kvality asfaltových 

zmesí realizovaných pre mesto Trenčín externou spoločnosťou. Ide o realizácie v podobe 

priechodov pre chodcov, kanálových vpustí, ale aj súvislejších povrchov na chodníkoch 

a cestách. Tieto povrchy sa po niekoľkých mesiacoch drobia a rozpadávajú.  

Na zvyšných fotografiách posielam príklady obnovy povrchu na mestskej komunikácii 

realizovanej mestom Trnava. Posledná fotografia ukazuje detailnejší pohľad novej a starej 

realizácie v Trnave. Už na prvý pohľad je vidieť, že takáto obnova povrchu vydrží 

mnohonásobne dlhšie, než niekoľko mesiacov v prípade Trenčína. 

Prečo iné krajské mesto dokáže realizovať súvislé obnovy povrchov v podstatne lepšej kvalite 

ako v Trenčíne? Ako je to vôbec možné? 



 

 

 



9. Biskupická ulica – chodník smer cintorín. Kto realizoval výmenu asfaltového povrchu na 

chodníku oproti bývalému areálu futbalového ihriska v Tr. Biskupiciach? Z fotografii nižšie je 

vidieť absencia okrajového obrubníka a nelogické ponechanie úzkeho pásu starého asfaltu 

medzi cestným obrubníkom a novým povrchom. Takéto paródie na kvalitnú realizáciu nie je 

možné žiadať nanovo? Aj s osadením obrubníkov? Ako bola požiadavka na výmenu 

definovaná, keď toto je výsledkom. 

 

10. Ulica Jána Zemana. Je možný presun dopravnej značky na stĺp verejného osvetlenia? Ide 

o ďalší z príkladov ako firma zrealizuje a vyfakturuje čokoľvek. Pritom by stačilo, keby 

zadávateľ hľadal spôsoby ako vytvoriť estetickejší a v tomto prípade aj lacnejší verejný 

priestor.  

 



 

 

 

 

    Ďakujem veľmi pekne za ochotu!  

Richard Ščepko 

richard.scepko@gmail.com 

0911 769 186 
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