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Podnety cez VMČ Stred               13. január 2020 

 

 

1. Ulica 1. mája – vjazd do pešej zóny v časoch od 6:30 – 8:30. Nižšie prikladám fotografie z mesiaca október 

a december 2019. V danom čase neustále pretrváva vjazd rodičov do pešej zóny v čase, keď sa na ulici 

pohybujú žiaci a študenti. V roku 2019 som upozorňoval na nebezpečné kolízne situácie, kedy vodič otáčajúci 

sa na ulici nepostrehol mamičku s dieťaťom na bicykli a takmer do nej narazil. Tie autá tam nemajú čo hľadať.  

Chcel by som poprosiť o razantnejšie riešenie daného stavu, kým nedôjde k zraneniu alebo tragédii! Občas sa 

stáva, že na priechode pri gymnáziu Ľ. Štúra stoja 2 policajti. Preto argument ich nedostatku nie je vždy 

argumentom. Zároveň sú príslušníci MsP prítomní len v čase od 7:30 – 8:00.  
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2. Ulica 1. mája – umiestnenie smetných nádob pre Futurum. Bolo by možné presne definovať priestor pre 

odpadové nádoby tak, aby nedochádzalo ich umiestneniu do priestoru chodníka tak ako je to vidieť na 

fotografii nižšie? 

 

 
 

3. Soblahovská ulica – rozkopávka pri priechode pre chodcov v smere na Ulicu 28. októbra. Prikladám dve 

fotografie z tejto rozkopávky. Jedna je z 10.9.2019 a druhá (večerná) z 22.12.2019. Priestor v zeleni zostal 

v stave, ktorý nie je upravený a na ktorom nebola vysadená tráva. Pritom subjekt, ktorému je umožnená 

rozkopávka by mal vrátiť pozemok do pôvodného stavu. Poprosím odpoveď: 

A.) Kto túto rozkopávku realizoval 

B.) Prečo nebola dodnes odovzdaná do pôvodného stavu 

C.) Kto ju bol zo strany mesta prebrať (poprosím meno, kto tieto veci zo strane mesta realizuje)  
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4. Zráz medzi ulicami Partizánska a Kúty. Ako je vidieť na fotografii nižšie, uvedený poklop na ceste nie je 

uchytený. Pri miernom posune hrozí prepadnutie, čo môže byť nebezpečné nie len pre dospelého, ale aj dieťa. 

 

 

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: 5 / 7 
 

 

5. Výsadba stromov na zastávke Inovecká v smere do centra. Minulý rok boli vysadené nové stromy aj v 

priestore zastávky MHD, kde bežne zastavuje kĺbové vozidlo (18 m). Dnes je vydláždená len krátka časť 

nástupiska, no tá nestačí ani pre krátke vozidlá (12 m). Cestujúci bežne nastupujú/vystupujú zo zadných dvier 

na trávnik. Pripravuje sa rekonštrukcia aj tejto zastávky. Preto by som sa chcel spýtať, aká časť bude potrebná 

pre nástupnú časť, keďže výsadba 4 ks stromov bola vysadená v priestore určenej pre nástup a výstup 

cestujúcich.  
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6. Hviezdoslavova ulica – parkovacie miesta pri opornom múre. Dnes je niekoľko parkovací miest pridelených k 

bytom nadstavovaných v tejto lokalite. Chcel by som sa spýtať, na akú dlhú dobu bola uzatvorená zmluva, 

ktorá garantuje parkovacie miesta jednotlivým bytom. Je rovnaký model fungovania nastavený aj v lokalite 28. 

októbra za predajňou BALA? 

   

 
 

7. 28. Októbra – BIO nádoby pri tržnici. Na môj podnet boli v roku 2019 doplnené nádoby na BIO odpad, za čo sa 

chcem poďakovať. Chcel som sa spýtať, či nájomcovia dostali informáciu, aký typ nádob majú používať v 

prípade bio odpadu, ktorý je počas sezóny dominantný. Zároveň bol nejakým spôsobom vyhodnocovaný stav 

počas sezóny, či je počet nádob dostatočný a pod. 
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8. Priechod pri uliciach Soblahovská - Krátka – dopravná značka. Na fotografii nižšie je vidieť stĺp nasvietenia 

priechodu pre chodcov a za ním je vo vzdialenosti asi 4,5 m umiestnená dopravná značka Priechod pre 

chodcov. Je možné ju umiestniť na stĺp nasvecujúci priechod?  

 

 
 

 

                                                   

              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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