
1. Mierové námestie – Pred rekonštrukciou Mierového námestia sa zvažovali možnosti 

obmedzenia vstupe áut na námestie len na nutné minimum (zásobovanie, obyvatelia 

a pod.). Vtedy som ukazoval príklad z Ľubľany, kde používajú kombináciu výsuvných 

stĺpikov a mestskej karty/kódu. V minulosti výsuvné stĺpiky fungovali aj v Trenčíne. 

No bez snímania EČ vozidiel. Chcem sa preto spýtať ako sa bude efektívne 

kontrolovať vjazd do tejto časti mesta. Asi nie je normálne, aby pri vstupoch do 

námestia stál príslušník mestskej polície. Príklady, ktoré som vtedy ukazoval na 

stretnutí poslancov, vedenia a ateliéru RAW k námestiu prikladám nižšie. 

 



 

2. Dlhé Hony - deratizácia. Chcel by som sa spýtať ako postupovať pri potkanovi 

v lokalite Dlhých Honov, ktorý stratil plachosť. Jeden z obyvateľov ho nafotil, kde 

fotografie prikladám nižšie. Viem, že bola vykonaná deratizácia, no je možné vykonať 

opatrenia na zneškodnenie tohto jedinca?  

 



 

3. Rozmarínová – parkovisko. Pred zavedením parkovacej politiky boli vyčlenené 

financie na rampový systém na tomto parkovisku. Chcem sa spýtať ako osadenie 

rampového systému nakoniec skončilo a prečo sa dodnes neosadilo.  

 

4. Bývalé detské ihrisko za Perlou. Dňa 14.5.2018 sa pán Gajdoš pýtal riešenie ihriska. 

Odpoveď od pani Marčekovej znela: „Pre jednotlivé VMČ boli vyčlenené financie na 

riešenia vybraných plôch podľa dohody poslancov jednotlivých VMČ. Pri VMČ Stred 

bol deklarovaný záujem riešiť práve ihrisko Opavia, boli vytypované zo strany MHSL a 

ÚSŽP herné prvky, a to do výšky pridelených financií. Zo strany poslancov (najmä Ing. 

Ščepka)  však bol záujem riešiť ihrisko vo väčšom rozsahu, čo znamenalo prekročenie 

rozpočtu cca dvojnásobne. Vzhľadom k tomu sa ďalej nepokračovalo, a financie 

pridelené VMČ na tento účel nie sú vyčerpané.“ 

Neviem, či ide o účelové zavádzanie alebo len neznalosť problematiky herných prvkov 

zo strany vedúcej Útvaru územného plánovania. Za 10 000 eur kvalitné a zaujímavé 

ihrisko nepostavíte. Nejde len o samotné herné prvky, ale aj dopadové plochy, 

oplotenie, kamerový systém a rozšírenie verejného osvetlenia, prípadne novej 

výsadby. Zároveň bola požiadavka od ľudí z tejto lokality, aby sa popri malých deťoch 

myslelo aj na staršie deti (10+). Preto som spolu s kolegom Medalom navrhovali 

zvyšným poslancom navýšiť túto sumu o 30 000 eur (na 40 000 eur). Z tejto sumy by 

bolo možné postaviť aspoň prvú časť ihriska (pre menšie deti). No zároveň by sa 

v ďalšom roku mohlo pokračovať s plochou pre väčšie deti. Tiež som prekvapený, že 

úradník nevie o tom, že navýšenie rozpočtu o spomínanú sumu nenašla podporu ani 

u pána primátora. Spolu s R. Medalom sme sa o to pokúšali 2 krát. Na čo existuje 

záznam z MsZ aj VMČ Stred. Neskôr sme sa dozvedeli z INFO, že sa chce mesto 

uchádzať o „Žihadielko“ od spoločnosti LIDL. Vo verejnom hlasovaní sa to však 



nepodarilo. V tomto území je treba zmeniť funkciu, aby sa vytlačili ľudia s alkoholom, 

ktorých spomína aj pán Gajdoš. Osadenie lacných prvkov na „zalepenie očí“ bez 

komplexného riešenia nie je rozumné. Skúsenosti s ihriska na Karpatskej sme chceli 

využiť aj na tejto ploche. Žiaľ, zatiaľ neúspešne. A mimochodom, dodnes nie je 

vyriešené parkovanie popri detskom ihrisku. Preto by som poprosil, aby si pani 

Mlynčeková zisťovala informácie z viacerých zdrojov. Obrázky miesta s osadenými 

hernými prvkami prikladám nižšie.  

 
 

 
5. Olbrachtova ulica. Niektorí vodiči nedodržujú predpísanú rýchlosť 30km/h. Chcel 

som sa spýtať na možnosti riešenia. Asi najlacnejšie je osadenie spomaľovačov. 

Ďalším je prirodzené „skľudnenie“ dopravy stavebnými úpravami.  Mohol by som 



poprosiť o možné návrhy riešenia? Prípadne miesta na ulici, kde by bolo možné 

uvažovať o takomto riešení. 

 

6. Prístrešok na zastávke MHD – Biskupice – cintorín. Za posledný rok a pol som videl už 

2 uhynutých vtákov, ktorí vleteli do priehľadného skla prístrešku. Bolo by možné 

osadiť nálepky dravcov na sklá tak, aby sa takéto prípady minimalizovali? Fotografiu 

z posledného prípadu posielam nižšie. 

 

  



7. Hviezdoslavova ulica – Chcel by som poprosiť o pokosenie vysokej žihľavy pri 

odpadových nádobách (vedľa objektu kotolne). Fotografiu z 10.6. posielam nižšie. 

 

8. Rozkopávka na chodníku na Palackého ulici. Chcel by som sa spýtať, či zabetónovaná 

rozkopávka na fotografii nižšie je konečný stav. Kto túto rozkopávku realizoval 

a nevrátil do pôvodného stavu? 

 

  



9. Mestský zásah – Múrik pri synagóge. Pri rekonštrukcii námestia bol rozkopaný aj 

priestor medzi synagógou a Piaristickým kostolom. Dodnes tam trčia káble 

a vysadená zeleň je na niektorých miestach zničená. Chcem sa spýtať, či budú 

oslovené autorky výsadby – Kvitnúce záhrady na opätovnú revitalizáciu po 

rozkopávkach. Aktuálny stav prikladám nižšie. 

 

 

        V prípade otázok a spresnení som samozrejme opäť k dispozícií.  

 

  Ďakujem veľmi pekne. 

Ing. Richard Ščepko 

0911 769 186   

richard.scepko@gmail.com 

 

 

 

 

 


