
Z Á P I S N I C A  

Z riadneho zasadnutia výboru mestských častí - č. 4: Trnava - východ 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.  

Dátum, čas: 27. september 2018 17:00 – 18:30 hod. 

Miesto: Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

Program rokovania: 

Bod č.1: Otvorenie a privítanie 

Rokovanie viedol predseda VMČ č. 4 Mgr. Jozef Pikna. Privítal hostí a všetkých prítomných 

členov VMČ. Predstavil program zasadnutia, (viď. príloha) a udelil slovo prítomným hosťom. 

Bod č.2: Podnety Ondreja Maršalu 

1.   
Nakoľko podnet na stránke Odkaz Pre Starostu (odkazprestarostu.sk) s číslom 54824 
nebol mestom vyriešený, bola táto téma prednesená na schôdzi VMČ č.4. 
Diery sú najmä v okolí vchodu na poštu Trnava 10 a pozdĺž celej časti lávky vedúcej 
k ostatným vchodom do budovy. Priložená je fotodokumentácia, na ktorej je vidno 
diery o veľkosti 25cm. 
Požadujeme, aby mesto odstránilo tento životu nebezpečný stav. 
(prílohy: lavka1.jpg, lavka2.jpg, lavka3.jpg) 
  

2. Živý plot popri parkovisku a cyklochodníku pred Starohájskou 3 až 9 bráni vo výhľade 
chodcom prichádzajúcim od bytových domov k autám na parkovisku. Vznikajú tu 
kolízne situácie s cyklistami, ktorý môžu nabrať veľkú rýchlosť spustením sa dolu 
smerom od lávky. Ľudia nižšieho vzrastu a deti nemajú šancu vidieť prichádzajúceho 
cyklistu a ani on nevidí ich. 
Požadujeme vyriešenie tohto stavu buď: 
a. Zrezaním živého plotu na polovičnú veľkosť oproti súčasnému stavu. 
b. Presadením živého plotu min 0,5-1m dozadu ďalej od parkoviska/cyklochodníka 
  
Vhodné by bolo aj namaľovať prechod cez tento cyklochodník. 
(prílohy: zivy_plot.jpg) 

  
3. Premaľovať prechod pre chodcov, ktorý bol zničený rekonštrukciou Starohájskej 

ulice. V mieste kde sa končila rekonštrukcia vozovky pred Sociálnou poisťovňou. 
  

4. Premaľovať prechod pre chodcov, šrafované čiary a žlté čiary vedľa parkoviska 
Dopravného inšpektorátu v Jame. 

 
 
 
 

http://odkazprestarostu.sk/


Bod č.3: Podnet p. Ing. Miroslava Bošku 

Žiada vybudovať parkovný dom na Spartakovskej vedľa zimného štadióna, s dvoma 

podzemnými podlažiami a 3 poschodia hore. Na stretnutí bol prezentovaná výhrada voči 

spracovaniu optimalizácie MHD a riešenia dopravy externou firmou mimo Trnavy, ktorá nie je 

znalá miestnych pomerov. Bol daný návrh pri riešení analytických a rozvojových dokumentov 

dopravy spolupracovať s dopravnou školou v Žiline. 

Bod č.4: Podnet VMČ č.4 

Požadujeme informáciu o stave riešenia nájomných vzťahov k pozemkom predajne Billa 

a príslušného parkoviska na Spartakovskej. Neuvažuje sa o vybudovaní parkovného domu 

na tomto mieste, aké kroky v tomto mesto podniklo? 

 Uznesenie VMČ č. 4 

Po prečítaní navrhovaných bodov predsedom VMČ č. 4, dal predsedajúci hlasovať 

o navrhovaných bodoch, ktoré prítomní členovia VMČ jednohlasne schválili. 

Zapísal: Mgr. Jozef Pikna 

Bod. č.: 



 

 

 



 


