
Rekonštrukcia chodníka od pohotovosti k 
Fak.nemocnici 80 000  30 000 

  -8 000 Osvetlenie podjazdu na Noviny 01 

  -18 000 Rekonštrukcia pavilónu v MŠ 28. októbra 02 

  -1 000 PD dobudovanie chodníka pri Družbe 03 

  -13 000 Chodník pri Družbe 04 

  -10 000 Výmena okien na Dlhých Honoch 05 

  0 Debarierizácia 06 

Rekonštrukcia Mierového námestia 1 666 345    

MK Stromová - chodníky 35 000    

Statická doprava Cintorínska 29 000    

Statická doprava Dlhé Hony 24 000    

Statická doprava Dlhé Hony, Inovecká - vnútrobloky 300 000  270 000 

  -30 000 
Výstavba DI za Perlou (+10 000 z kapitoly 

MHSL pre rok 2017)  07 

Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka 40 000    

Statická doprava Soblahovská 59,61 45 000    

Statická doprava Strojárenská 16 000    

Statická doprava Strojárenská - vnútrobloky 200 000  187 000 

  -13 000 2x priechody pre chodcov v Tr. Biskupiciach  08 
 

Pozmeňovacie návrhy: 

01 – Doplnenie VO pred a za podjazd na Noviny. Ide o tmavé úseky bez osvetlenie. 

 

02 – Obnova elektro inštalácie na jednom z pavilónov na MŠ 28. októbra. Na pavilóne jaslí, ktorý prejde 

pod MŠ. Vypracovaný projekt.  

 

 



03 – Dobudovanie chodníka v krátkom úseku pred parkoviskom pri OD Družba na 28. októbra. 

Trasovanie odobrené aj hl. architektom. 

 

 



 

05 – Výmena časti okien na KS Dlhé Hony. Dnes sú priestory určené pre DFS Kornička a MC Srdiečko. 

Okná sú pôvodné, minimálne na dvoch miestach prasknuté. Problematické vetranie pri nácvikoch, 

energetická náročnosť... 

 

  



06 – Nešpecifikovaná debariérizácia, kde na jednej strane je chodník bezbariérový a na druhej strane 

nie (napr. vyústenie z Olbrachtovej na Soblahovskú). Cena jednej strany priechodu je cca 2 500 eur. 

 

07 – Výstavba Detského ihriska (DI) za Perlou (Fáza 1). Vznikla petícia za obnovu DI, uznesenie 

poslancov VMČ Stred bolo kladné k tejto výstavbe. Malo by ísť o sumu 40 000 eur, kde 10 000 je 

nevyčerpaná z položky MHSL pre rok 2017. Potrebná suma na vyčlenenie v rozpočte 2018 je 30 000 

eur. Vo fáze č. 2 by mala vzniknúť plocha pre loptové hry (hokej, minifutbal...) 

 



 

Reakcia p. Marčekovej ohľadom zníženia sumy z položiek: 

a) „Statická doprava Dlhé Hony, Inovecká – vnútrobloky“ 

b) „Statická doprava Strojárenská – vnútrobloky“ 

„Dobrý deň pán Ščepko, 
 
chápem Vašu snahu o podporu detského ihriska a priechodov.  Je možné, že sumy, ktoré navrhujete 
presunúť, budú práve po verejnom obstarávaní "ušetrené" a môžu byť použité na Vami navrhované akcie. Ak 
ich však presunieme už teraz, je možné, že nebudeme môcť vyhlásiť verejné obstarávanie a budeme musieť 
čakať na navýšenie rozpočtu. 
 
Preto považujem za nezmysel ešte pred začatím stavby znižovať rozpočet a presúvať to na malé akcie, ktoré 
môžu byť financované z úspor po verejnom obstarávaní. Toľko môj názor...“ 
 
  



08 – Zrealizovanie 2 priechodov pre chodcov, kde sme ako poslanci nechali vypracovať PD v Trenčianskych 
Biskupiciach. 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Richard Ščepko 


