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1.   Otvorenie a schválenie programu 

Rokovanie komisie zahájil p. R. Ščepko poverený predsedom cyklokomisie. Privítal všetkých 
prítomných.  
Skonštatoval, že vzhľadom na nedostatočný počet členov cyklokomisie táto nie je uznášaniaschopná.   
 
P. Žák podal krátku informáciu o požiadavkách na umiestnenie cyklostojanov. Spracoval tabuľku 12 
lokalít po 4-6 cyklostojanov (rámov).  
 

- Tržnica 
- ZUŠ 
- Štúrovo námestie 
- Synagoga 
- Námestie Kubranská 
- Prior 
- Masaryčky - Billa 
- KD Dlhé Hony 
- Stará poliklinika 
- Sociálna poisťovňa /TSK/ 
- Knižnica pred vchod 
- Hviezda 
- Ul. 1. mája ku kostolu 

 
Navrhoval ďalší postup – v priebehu týždňa prejsť všetky miesta, pofotiť ich, vyčleniť zamestnanca 
úradu na vypracovanie zjednodušeného projektu.    
 
P. Hanušin – navrhuje umiestnenie ku kostolu v Biskupiciach.  
 
P. Božik – na nové bicykle dávame aj GPS, čo bude stáť cca 150-200€ viac na každý. Bude možné 
monitorovať ich pohyb a zároveň pomôžu pri ich prípadnom vyhľadaní a zvýšia pravdepodobnosť 
vrátenia.     

 
P. Žák – navrhuje umiestnenie samolepiek očí na rám bicykla, je dokázané, že to vplýva na 
podvedomie ľudí.  

Nálepky môžu byť dodané do 2 dní od objednávky.  
 
P. Božik – v piatok by mali byť bicykle hotové. Zatiaľ máme len jednu GPS na otestovanie, do konca 
týždňa by mali byť aj ostatné. Do víkendu asi nebudeme mať hotové tabule. Sprevádzkovanie bicyklov 
môžeme smerovať na 8. mája.  
 



P. Žák – oznámil, že vyrába podstránku na „Trencin.sk – mestský bicykel“. Predniesol svoju predstavu 
o podmienkach požičiavania, ktoré zatiaľ nie sú upresnené.      
Okrem textov tam budú uvedené aj 4 stanovištia pre bicykle.  
Na záver je informácia o sponzorskej firme, ktorá na tento účel darovala 10 bicyklov. Bicykle budú 
majetkom Mestského hospodárstva a mestských lesov.  
 

Bicykle by sa mali používať na kratšie jazdy s tým, že by sa mali vrátiť na pôvodné stanovište.  
Musíme doriešiť podmienku EURO AWK týkajúcu sa reklám umiestňovaných v okruhu 25 m okolo 
cykloprístreškov. Problém vznikol umiestnením servisného cyklostojanu pri ich cykloprístrešku pri 
krytej plavárni. Problém nemá EURO AWK ale ich reklamní klienti. Najlepšie bude jeho presunutie 
k mostu na ostrov.   
 
záver     
 
Na záver pán Ščepko poďakoval všetkým zúčastneným za účasť, Najbližšie zasadnutie sa 
uskutoční dňa 27.5.2019.   
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 29. 4. 2019                                                                       Ing. Richard Ščepko  
Zapísal: Ing. arch. Guga      predsedajúci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


