
1. Karpatská ulica – pri odbočke na Ulicu J. Zemana. Minulý rok bol na mieste, ktoré 

posielam na fotografii osadený kanálový odtok na chodníku. 

a.) Prečo nebol doasfaltovaný nový povrch okolo vpuste? 

b.) Prosím o preverenie, prečo sa v čase dažďov neodteká voda (na fotografii nižšie). 

Vizuálne nie je vpusť zanesená. Je vôbec funkčná?  

 

 

  



2. Karpatská ulica – detské ihrisko. Prosím o doplnenie herného prvku, ktoré 

pravdepodobne odpadol z centrálnej „lode“ kruhový herný prvok. Sám som ho krátko 

po otvorení ihriska odovzdával MsP na znovuosadenie MHSL.  

 

 

  



3. Biskupiská ulica – od kruhového objazdu po Záhumenskú ulicu. Prosím o opravu 

krytu na verejnom osvetlení. Dnes je možné sa rukou dotknúť elektrického vedenia 

na stĺpe 

 

4. Priechody pre chodcov cez Biskupickú a Legionársku ulicu. S kolegom R. Medalom 

sme začiatkom roka 2018 chceli predložiť do MsZ zmenu rozpočtu na realizáciu 2 

priechodov v Biskupiciach. Pánom primátorom nám bolo prisľúbené, že sa realizácia 

priechodov bude financovať z ušetrených peňazí vyčlenených na nové parkoviská. 

Vtedy bol proti novej zmene rozpočtu. Preto by som sa chcel spýtať, kedy sa začne 

s realizáciou týchto dvoch priechodov. Projektovú dokumentáciu sme ako poslanci 

zabezpečili už v roku 2017. 

 



5. Partizánska ulica – priechod pre chodcov pri Masaryčkách. Aj keď nie sú na novom 

povrchu nastriekaný priechod pre chodcov, je možné aspoň odstrániť prekrytie 

dopravnej značky „Priechod pre chodcov“? Ak na to zabudol stavebník, mohla si to 

všimnúť aspoň MsP. Fotografia je z dňa 5.9.2018. 

 

6. Výťahy pri Hoteli Elizabeth. Je možné pravidelnejšie čistiť frekventované výťahy 

v podchode? Nižšie posielam fotografiu z posledného víkendu (8.9.2018), kde sú 

vidieť špinavé interiérové dvere. 

 

  



7. Zastávka MHD Cintorínska – smer centrum. Je možné doplniť chýbajúcu sklenú výplň 

na prístrešku na spomínanej zastávke? Miesto posielam na fotografii. 

 

8. Nepotrebné stĺpiky na chodníkoch. Ešte v júny 2016 som dával prosbu o odstránenie 

stĺpikov z čias socializmu, na ktorých boli umiestnené odpadové nádoby. Dodnes 

odstránené neboli. Bolo by možné ich odstrániť aspoň v roku 2018? Posielam ich na 

fotografiách nižšie (Piaristická ulica, Inovecká a Soblahovská). 

 



 

 

 



9. Verejné toalety – Štúrove námestie. Bolo by možné priestor jediných verejných 

toaliet udržiavať? Mám na mysli historickú časť barbakanu, ktorá je oddelená od 

toaliet. Na fotografii nižšie posielam príklad, kedy sú v tomto priestore nahádzané 

škatule, koberce, dosky a nevkusné umelé kvety. Turisticky podceňovaný bod a málo 

propagovaný, ale je to jediný pohľad v meste pod povrch (okrem pivníc). Tento 

priestor by nemal byť ničím zahádzaný. 

 

10. Ulica 28. Októbra. Prosím o vyčistenie kanálovej vpuste, ktorá je úplne zanesená. 

Prikladám aj fotografiu presnej lokality. 



 

11. Krytá plaváreň. V prvom rade ďakujem za výmenu sušiakov, ide o výrazný 

kvalitatívny posun. Pred niekoľkými mesiacmi som sa však pýtal, či je možné opraviť 

a zjednotiť v priestore pánskych spŕch sprchovacie hlavice. Bolo mi prisľúbené, že sa 

zrealizuje oprava aj výmena hlavíc počas odstávky plavárne. Na fotografii posielam 

výsledok. Vedľa seba 4 hlavice a 3 z nich sú iné (tvarovo, veľkostne). Prosím Vás, kto  

za takýto výsledok zodpovedá? To už v krajskom meste, na jedinej krytej plavárni pre 

verejnosť, nemôže aj interiér v roku 2018 vyzerať ako v civilizovanom meste?  



 

 

12. Krytá plaváreň. Dňa 10.10.2016 som sa pýtal na výmenu všetkých vešiakov 

v skrinkách. Podobne ako pri sprchách, majú rôzne tvary, sú z rôznych materiálov 

a rôznych farieb. Vyzerá to naozaj otrasne. Bolo mi vtedy prisľúbené, že sa tým bude 

niekto zaoberať. Vtedy som priložil odkaz z IKEA aj internetového obchodu, kde by 

nákup nových – drevených vešiakov vyšlo na približne na 465 eur pre celú plaváreň. 

Šlo by o „hotelové“ vešiaky, kde by prípadné odcudzenie nemalo zmysel. Prikladám 

ich opäť na fotografii nižšie. Prečo nie je záujem? Otázka financií to nie je. 

 



Hotelové vešiaky: 

 

13. Rozkopávka – Legionárska ulica pri vstupe do nemocnice. Chcel by som poprosiť 

o vrátenie povrchu chodníka po rozkopávke do pôvodného stavu. Fotografiu 

prikladám nižšie. 

 

14. Jesenského ulica – v apríli 2017 som na pravdepodobne samovoľnú výsadbu 2 

stromov upozorňoval cez VMČ. Bolo mi sľúbené, že tieto nevhodné stromy budú 

nahradené na jeseň 2017. Nestalo sa a ani na jar. Chcem sa spýtať, či je možné tieto 

stromy nahradiť novými aspoň túto jeseň.  



 



 

15. Prístrešok MHD – Legionárska smer JUH. Už je to 1 a pol roka, čo som sa pýtal na 

doplnenie 2. prístrešku a zároveň odstránenie reklamnej plochy brániacej výhľadu na 

prichádzajúci autobus. Aký je aktuálny stav? 

 



16. Legionárska a Námestie sv. Anny. Chcel by som sa spýtať, či je v budúcnosti možné 

doplniť stromoradie minimálne do úsekov chodníka, ktoré prešli rekonštrukciou. Ak 

nie, čo tomu bráni? Úseky posielam na fotografii. 

 

 

17. Slnečné námestie pri dome č. 33. Chcel by som poprosiť o zabezpečenie odtoku 

dažďovej vody ku vpusti, ktorá je na fotografii nižšie. Pri dažďoch zalieva ulicu voda 

do niekoľkých centimetrov. Jeden taký príklad tiež prikladám na fotografii. 



 

  

                       V prípade otázok a spresnení som samozrejme opäť k dispozícií.   

         Ďakujem veľmi pekne. 

Ing. Richard Ščepko 

0911 769 186   

richard.scepko@gmail.com 


