
KDE SA DOBRE ŽIJETRENČÍN

Vážené obyvateľky a obyvatelia lokality Slnečného námestia,
 
počas leta sme s vami začali komunikovať formou letákov. Chceli sme, aby ste mali možnosť vyjadriť sa k navrhovaným 
zmenám v doprave. Výsledkom stretnutia s vami, ktoré prebehlo v septembri, je odmietnutie návrhu zjednosmernenia ulíc 
a naopak zavedenie zóny 30 a pravidla pravej ruky. Na základe vašich podnetov by sme sa radi zamerali tiež na: 

 

Pred niekoľkými rokmi sme podobné stretnutia s obyvateľmi absolvovali aj v Nozdrkovciach, v Biskupiciach a na Novinách. Pred niekoľkými rokmi sme podobné stretnutia s obyvateľmi absolvovali aj v Nozdrkovciach, v Biskupiciach a na Novinách. 
Vďaka spolupráci s rezidentmi sa nám podarilo presadiť množstvo investícií. Príkladom je chodník do Nozdrkoviec, obnova 
domu smútku na cintoríne a nasvietené priechody v Biskupiciach či detské ihrisko na Karpatskej a ďalšie. 

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste prišli v sobotu 29.10. voliť a podporili nás v našich aktivitách vo vašej štvrti. Máte vlast-
ný podnet, ktorý by zlepšil kvalitu života v oblasti Slnečného námestia a okolia? Ak áno, v päte stránky nájdete naše kontakty. 
 

súvislé rekonštrukcie povrchov nie len ciest, ale aj chodníkov vo vašej štvrti,

výstavbu vyvýšeného priechodu pred ZŠ. Náklady sme už nechali naceniť formou požiadavky Výboru MČ Stred. 
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Dlhoročný aktívny občan, od roku 
2017 spolupracuje s poslancami 

VMČ Stred. Pôsobí tiež ako predseda
o. z. Doprava na Považí.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV MESTA ZA MČ STRED
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Vizualizácia: Matej Kukučka

V rámci výstavby 3. etapy cyklotrasy 
presadzujeme aj zriadenie priecho-
du pre chodcov z Ulice S. Chalupku 
smerom k zastávke Pod Juhom. Pre 
autá zostane ulica naďalej slepou. 



KDE SA DOBRE ŽIJESLNEČNÉ NÁMESTIE

„S poslancami mestského zastupiteľstva R. Ščepkom a R. Medalom som, spolu s ďalšími občanmi, riešil najmä 
problém s chodníkom do Nozdrkoviec. Už od roku 2016 sa sami zaangažovali do riešenia problému s bez-
pečnosťou dopravy na tomto úseku, s ohľadom na našu dlhodobú iniciatívu. Podarilo sa nám dosiahnuť vy-
riešenie problému s chodníkom v nevyhnutnom rozsahu. To bol najväčší „projekt“. Ich ochota, trpezlivosť a aj 
iniciatíva s vlastnými návrhmi môže byť príkladom pre ostatných.”NOZDRKOVCE

František Bogdalík

Obrátiť sa na poslancov má zmysel

Prečo kandidujeme v trojici?

Práca vo Výbore mestskej časti (VMČ) Stred
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„S uvedenými pánmi poslancami som sa prvýkrát stretol na zasadaní Výboru mestskej časti (VMČ) Stred, kde 
som poukazoval na nevyhovujúci stav detského ihriska vo vnútrobloku na ulici 28. októbra. Páni poslanci sa od 
začiatku o problém ihriska aktívne zaujímali, boli ochotní osobne prísť na ihrisko a zistiť jeho stav, a diskutovať 
o návrhoch na zlepšenie jeho stavu. Vďaka ich pomoci a iniciatíve pri presadzovaní občianskych požiadaviek je 
ihrisko znova vyhľadávaným miestom pre rodiny s deťmi.”DLHÉ HONY

Štefan Varga

„Ako obyvateľka MČ Stred a volička oboch pánov poslancov Medala a Ščepka oceňujem ich ľudský prístup pri 
oboznámení sa s problematikou podnetu a osobnú angažovanosť pri hľadaní optimálneho riešenia. Veľkou 
mierou prispeli k riešeniu našich podnetov - rozšírenie MŠ 28. októbra na dvojtriedku, obnovu asfaltového povr-
chu okolo detského ihriska Medvedice a ku schváleniu vyčlenenia prostriedkov na projektovú dokumentáciu 
riešenia dopravnej situácie pred BD 1137 na ul. Inovecká.”28. OKTÓBRA

Miroslava Stacherová

Píše Richard Ščepko: „V týchto voľbách sa ku mne a Rišovi Medalovi, s ktorým spolupracujem už približne 10 rokov, pridal 
Michal Mazánik. Keď som v roku 2017 dostal prvý email od Michala, mal iba 15 rokov. Stretli sme sa a odvtedy takmer 6 rokov 
spolupracujeme. Michal už v tom čase riešil debarierizáciu priechodov, nízkopodlažnú MHD a kvalitu verejných priestorov. 

Za rok 2022 sme všetci traja podali 113 podnetov cez VMČ Stred – konštruktívne, aj s návrhmi riešení. Spoločne sme presadili Za rok 2022 sme všetci traja podali 113 podnetov cez VMČ Stred – konštruktívne, aj s návrhmi riešení. Spoločne sme presadili 
napríklad posilnenie MHD do OC Laugaricio, či riešili podnety od obyvateľov Slnečného námestia na upokojenie dopravy v 
tejto štvrti. Som presvedčený, že v prípade vašej dôvery, bude Michal veľkým prínosom pre našu mestskú časť. Mňa jeho vyz-
retosť, názorová vyrovnanosť, ochota diskutovať a hľadať riešenia presvedčila už dávnejšie.“ 

Okrem riešenia požiadaviek, ktoré nám adresujete vy, občania, 
sa snažíme prichádzať tiež s vlastnou iniciatívou.

Jedným z príkladov je zníženie oporného múrika v pod-
chode na Noviny. Vďaka úprave na seba navzájom uvidíte 
a obmedzili sa tak kolízie chodcov (detí) s cyklistami.

Čomu sa venujeme v podnetoch VMČ? požiadaviek sme podali 
od začiatku tohto 
volebného obdobia.

Ukážka požiadaviek za 
september 2022.

53%
našich podnetov po-
daných od januára 2022 
už je vyriešených.

113
nami podaných podnetov 
a návrhov za rok 2022.

Ak vás zaujal náš program, ale pochádzate z inej časti Trenčína, máme pre vás niekoľko tipov na kandidátov a kandidátky, s 
ktorými zdieľame podobný pohľad na budúcnosť mesta. Sú nimi Elena Gogoláková (č. 10, nezávislá) kandidujúca za MČ 
Sever a Ivan Hudcovský (č. 3, Progresívne Slovensko) a Ivan Králik (č. 7, Progresívne Slovensko) za MČ Západ. 

Objednávateľ: Ing. Richard Ščepko, Trenčín; Mgr. Richard Medal, Trenčín; Michal Mazánik, Trenčín 
Dodávateľ (tlač): INCOMP MEDIA, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 45535396, IČ DPH: SK2023040723

KOHO VOLIŤ V OSTATNÝCH VOLEBNÝCH OBVODOCH?


