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Podnety cez VMČ Stred                     1. júla 2019 

 

 

1. Legionárska ulica v úseku od vchodu nemocnice po Nemocničnú ulicu. Chcel by som sa spýtať, či je možné (na 

základe vedenia inžinierskych sieti) vysadiť stromoradie spolu so živým plotom v páse medzi cestou 

a chodníkom. Ako príklad prikladám nižšie fotografie z Trnavy, kde sú takto upravené viaceré ulice v meste. Pri 

rekonštrukcii chodníka pri nemocnici minulý rok to vraj možné nebolo.  
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2. Zámostie, Ulica Brezova, pred domom č. 22. Keďže som poslancom mesta, nie len mestskej časti, dovolím si 

výnimočne aj podnet zo Zámostia. Jama, ktorú posielam na fotografii nižšie. Správca komunikácii o nej vie, 

keďže bola niekoľko krát označená oranžovým sprejom. Chcel by som poprosiť, či je možné tento zväčšujúci sa 

výtlk v takmer celej šírke vozovky opraviť.  

 

 
 

 

http://richardscepko.sk/
http://scepko.blog.sme.sk/
http://www.mestskezasahy-tn.sk/
mailto:richard.scepko@gmail.com


Ing. Richard Ščepko     www.richardscepko.sk  

Poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne     www.scepko.blog.sme.sk 

tel.:       0911 769 186     www.mestskezasahy-tn.sk 

e-mail: richard.scepko@gmail.com       

      

        

       

       Strana: 3 / 14 
 

3. Projektová dokumentácia na cyklotrasu cez kruhový objazd Legionárksa - Soblahovská. Je možné odhadnúť 

náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by fyzicky spojila cyklotrasu zo smeru JUH do 

centra? Trasovanie mimo cesty – medzi chodníkom a kruhovým objazdom. Viem, že vyriešenie kruhového 

objazdu je komplikované, ale aspoň v jednom smere by to malo byť možné. Aspoň takú som dostal odpoveď 

a cyklokomisii v roku 2018. 

 

 
 

4. Dom smútku na JUHu. Chcel by som sa spýtať na vybavenie Domu smútku z pohľadu vizuálneho aj akustického 

vybavenia. Dostal som totiž podnet, že pri úmrtí mladého človeka nebolo možné v interiéry premietať fotky, 

videa, problematické bolo aj prehrávanie bežných zvukových formátov. Viem, že cintoríny sú v správe 

Pohrebníctva Dvonč, no chcel by som vedieť, či evidujú pri pohreboch (asi prevažne) mladších ľudí takéto 

požiadavky.  Viem, že v objekte nie je ani plátno s projektorom, aby veľká obrazovka a pod.. Pritom nejde o 

veľké položky, ktoré by sa v prípade využiteľnosti dali vyčleniť z rozpočtu. 

 

5. Nozdrkovce. Chcel som sa spýtať na čistenie komunikácii od zimného posypu v Nozdrkovciach. Viem, že boli 

prioritnejšie časti v meste, ale ani v júly nie sú odstránené kamienky z komunikácii. Je možné zabezpečiť 

vyčistenie aj tejto časti mesta? 
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6. Chodník 1. Etapy nozdrkovského chodníka + zastávka Biskupice, čistička (smer Biskupice). Chodník postavený 

minulý rok nebol zaradený ani do zimnej údržby a ani z neho dodnes neboli odstránené kamienky z cestnej 

komunikácie. Bolo by možné zariadiť vyčistenie chodníka? 
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7. Ikarus 280.87 označený ako historické vozidlo. V roku 2008 bol vyradený z trenčianskej MHD posledný Ikarus. 

Dodnes doslova hnije v areály SAD Trenčín. Chcel som sa spýtať, či je možné toto vozidlo previesť do areálu 

MHSL do jednej z garáži? Prípadne niekde pod strechu? Ak by sa raz našla vôľa na rekonštrukciu tohto 

historického vozidla, aby bolo ešte čo rekonštruovať. Vozidlo bolo dlhé roky súčasťou miestnej MHD, preto je 

škoda, že už 11. rok stojí nepovšimnuté v areály SAD. 

  

 
Stav v roku 2008 

 
Stav v roku 2017 
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8. Svetelná križovatka Legionárska – Električná. Chcel by som sa spýtať, či je možné, aby bolo zriadené 

odbočovanie z Električnej ulice smer priecestie, ak je zo strany od Biskupíc „zelená“ na semafore. Podobne ako 

je to v opačnom smere, kde je možné v určitom čase odbočiť zo smeru Kaufland na Legionársku ulicu. Kde je na 

semafore v tomto smere doplnené o „zelenú šípku“. Fotografiu s naznačením posielam nižšie. 

 

 
 

9. Dlhé Hony. Betónové kvádre medzi Smažienkou a Ulicou 28. októbra. Chcel by som sa spýtať, či by bolo 

možné odstrániť betónové panely, ktoré už stratili svoj pôvodný význam a revitalizovať/vysadiť zeleň pod nimi? 

Alebo majú panely dodnes nejaký význam/funkciu? 
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10. Priechod pre chodcov na Ul. 28. októbra. Pravdepodobne pracovníci Mariu Pedersen nebudú nadčení, ale 

bolo by možné osadiť dve smetné nádoby na chodník? Dnes sú nádoby osadené pri priechode pre chodcov, 

kde hlavne ľudí menšieho vzrastu a deti zaregistruje vodič auta v poslednej chvíli. Vďaka nádobám na ceste pri 

priechode sú rozhľadové parametre ešte horšie. Ďakujem za prípadne prehodnotenie miesta. 

 

 
11. Olbrachtova ulica – umiestnenie smetných nádob. V apríli 2019 som sa pýtal na vhodnosť miesta na 

Olbrachtovej ulici pre umiestnenie nádob na triedený odpad. Mala prebehnúť porada jednotlivých útvarov. 

Chcel by som sa spýtať na výsledok. Ak by bolo miesto vhodné, treba na stojisko vypracovať projektovú 

dokumentáciu, alebo stačí len danú plochu spevniť napr. dlažbou? 
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12. Legionárska ulica v časti od Novej polikliniky po križovatku. V apríli som sa pýtal na možnosť fyzického 

oddelenia chodníka, ktorý je dnes oddelený od cesty bielym pásom. Odpoveď znela, že je lepšie vybudovať 

chodník na opačnej strane v zelenom páse. Súhlasím, ale takýto chodník v najbližších rokoch vybudovaný 

pravdepodobne nebude. Osadenie fyzického oddelenia je finančne menej náročný a pomerne rýchlo 

aplikovateľný. V Novákoch takto oddelili chodník od cesty. Chcel by som sa spýtať, prečo takéto riešenie nie je 

v tejto lokalite vhodné. Počas školského roka pravidelne vozidlá zastavujú a parkujú „na chodníku“. Čo 

dokazuje aj fotografia nižšie. 
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13. Nasadenie kĺbových vozidiel na linku č. 1 a ranné linky 24 aj v čase školských prázdnin. Viem, že sa táto téma 

pravidelne vracia s prázdninami. No vyradenie kĺbových vozidiel na nosných linkách akou je aj č. 1 nemusí byť 

úplne šťastné. Hlavne v ranných a poobedných časoch sú krátke vozidlá naozaj plné. Absenciou klimatizácie vo 

vozidlách sa komfort cestovania značne znižuje. Preto sa chcem spýtať, či Útvar mobility predsa len 

neprehodnotí nasadenie kĺbových vozidiel (prioritne nízkopodlažného Citelisu 18M) na linku č. 1 (a linku 24) v 

spomínaných časoch. Pridávam pohľad do interiéru krátkeho vozidla na linke č. 1. Ak chceme cestujúcim 

zabezpečiť aspoň ako taký komfort pri cestovaní v letných mesiacoch, nasadenie kĺbových vozidiel by tomu 

určite prospelo. Ide mi len o to, aby cestovanie na najdlhšej linke nebolo skôr utrpením pre cestujúcich. 

Ďakujem za prehodnotenie! 

 

 
Streda, 3.7.2019, linka č. 1, zastávka Gymnázium, čas: 15:21 
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Streda, 3.7.2019, linka č. 1, zastávka Gymnázium, čas: 14:26 

 

 
Streda, 4.7.2019, linka č. 24, zastávka Legionárska smer OC Laugarício, čas: cca 8:15 
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14. Piarisktická ulica - rozkopávka ZSE pri križovatke s Ulicou 1. mája. Na fotografiách nižšie posielam aktuálny 

stav rozkopávky od ZSE, kde nebol odstránený asfaltový povrch v celej šírke, ale zostal ponechaný úzky pás asi 

30 cm. Ak sa nemýlim, na komisii KŽPDIaÚP z minulého volebného obdobia bol prijatý úzus, aby rozkopávky 

podobného duchu boli opravované v celej šírke a nezostávali napríklad takého úzke pásy starého asfaltu. Nejde 

len o estetickú vec, ale hlavne o finančnú z pohľadu budúcej údržby, keďže starý asfalt bude mať inú životnosť 

ako nový povrch. Je možné zariadiť riadnu opravu povrchu pri tejto rozkopávke? 
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15. Ulica 28. Októbra v úseku od tržnice k nemocnici. Minulý rok som sa pýtal na možnosti úpravy vjazdu do 

dvora spoločnosti CeGyS tak, aby bol chodník v tejto časti bezbariérový. Chcel som sa spýtať, či prebehlo 

rokovanie s majiteľom nehnuteľnosti ohľadom možnosti riešenia. Ak áno, aké sú závery. Je ochota túto vec 

riešiť?  
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16. Prístrešok na zastávke MHD – Nemocnica v smere do centra. Dňa 29.4.2019, teda pred 24 mesiacmi bol na 

mesto odoslaný 1. krát podnet na umytie tohto prístrešku. Ja som ho dával ešte 3 krát cez požiadavky. Ani po 

viac ako 2 rokoch nie je umytý. Plánoval som tento problém otvoriť cez interpeláciu primátora, ale keďže som 

na to zabudol, skúsim to ešte posledný krát štandardným postupom cez VMČ.   
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17. Vjazd na parkovisko vo vnútrobloku za Perlou od Ulice Dlhé Hony. Minulý rok som sa pýtal na možnosť 

posunutia dopravnej značky „zákaz vjazdu“ až za vjazd do parkoviska. Vtedy som dostal odpoveď, že túto 

možnosť Útvar mobility zváži. Dnes aj tak vodiči vchádzajú do zákazu, aby mohli na parkovisku zaparkovať a 

nemuseli ho obchádzať. Posun dopravnej značky som zaznačil do fotografie nižšie. 

 

 
 

                                                  V prípade otázok a spresnení som samozrejme opäť k dispozícií.   
         

 Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Richard Ščepko 

0911 769 186   

       richard.scepko@gmail.com 
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