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Podnety cez VMČ Stred               9. december 2019 

 

 

1. Nový chodník medzi Legionárskou a Ulicou 28. Októbra pri Tržnici – Ako je vidieť na fotografiách nižšie, nový 

chodník pred predajňou Agromilk bezbariérovo nepokračuje v smere k nemocnici. Plány vybudovať chodník 

v tomto úseku boli známe už takmer 2,5 roka. Na strane novej bytovky je obrubník vysoký od 30 – 40 cm. Kto 

a ako bude realizovať úpravu chodníka pri predajni Agromilk.  
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2. Bezbariérová úprava chodníka pri vjazde do parkoviska pri CeGys. Chcel by som sa spýtať, či sa hľadajú 

možnosti spolu s majiteľom objektu CeGys, aby chodník vybudovaný minulý rok bol raz bezbariérový. Dnes je 

problematická časť chodníka, ktorá križuje s vjazdom do objektu. Pohla sa niekam táto vec, alebo nie? 

 

 
 

3. Neosvetlená zákruta v strede Nozdrkoviec. Na fotografii nižšie posielam neosvetlenú zákrutu v strednej časti 

Nozdrkoviec, kde nie je chodník. Bolo by možné v tejto časti osadiť osvetlenie? Keďže die o ostrú zákrutu bez 

chodníka, úsek je po zotmení veľmi nebezpečný. Prípadne aká by bola odhadovaná cena za osvetlenie. 
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4. Súdna ulica – stĺp verejného osvetlenia. Chcel by som poprosiť o úpravu stĺpu verejného osvetlenia, ktorý 

posielam na fotografii. 

 
 

5. Ulica Sama Chalúpku – v slepej uličke za domom č. 19. Viem, že kontajnery na papier sú problematické z 

dôvodu nestláčania škatúľ a kartónov. No aj napriek tomu by som chcel poprosiť o doplnenie ďalšieho 

kontajnera na papier v tejto časti. Tiež tieto kontajnery využívam a bývajú často naozaj plné (niekoľko krát som 

stláčal kartónové škatule, ale kapacitne jeden kontajner v tejto časti nestačí). 
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6. Ulica 1. Mája pri Námestí študentov. Chcel by som sa spýtať, ako je nastavená zmluva o užívaní pozemku, 

ktorý slúži počas letnej sezóny ako malé ihrisko pre deti ku kaviarni s terasou. Dnes je však táto časť 

neupravená, čo dokazuje aj fotografia nižšie. Zaujímalo by ma: 

A) Aké povinnosti plynú nájomcovi 

B) Aká je výpovedná lehota nájomnej zmluvy 

C) Aká je ročná sadzba za užívanie tohto pozemku  

 

 

                                                   

              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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