
 

 

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: 

5. apríl 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. Predsedajúci na základe 

prezenčnej listiny skonštatoval, že na základe prítomnosti členov je VMČ 

uznášaniaschopné.  Zároveň privítal všetkých členov VMČ ako i hostí. Predstavil 

program zasadnutia, ktorý všetci členovia jednohlasne schválili.  

Na úvod predseda VMČ informoval prítomních o zaslaní správy o činností VMČ 4 do 

mestskej rady mesta Trnava.  

Hlasovanie za program zasadnutia VMČ č. 4:  

Za:   7 

Proti:    0 

Zdržal sa:   0 

 

Bod č.2: Prednesenie požiadaviek VMČ členov ako i hostí 

1. Návrh hosťa Mgr. Róberta Kormaňáka a p. Petra Pejkoviča o doplnenie 

korčuliarskeho okruhu. Dráha by sa mala zakomponovať do pripravovaného 

projektu na obnovu priestoru v okolí Agátky. Navrhovatelia majú záujem 

o vybudovanie oválu pre korčuliarov v areáli základnej školy Spartakovská.   

Príloha č. 1 

- k zápisnici priložená prezentácia  

Hlasovanie za zaradenie do projektovej dokumentácie vybudovanie oválu pre 

korčuliarov:   

Za:   7 

Proti:    0 

Zdržal sa:   0 



 

 

   2.   Požiadavka hosťa p. Kolár sa vyjadril, že na zastávke MHD pri OD Kaufland nie 

je prístrešok. Preto navrhuje daný prístrešok vybudovať tak ako to je oproti na zastávke 

MHD – Družba. 

Príloha č. 2 

3. Požiadavka VMČ – pravidelnejšia kontrola prípadne doplnenie odpadových 

nádob na ul. Spartakovská pri zimnom štadióne, najmä v oblasti parkoviska. 

Nakoľko sa v tejto lokalite vyskytuje často odpad na zemi.  

Príloha č. 3 

4. Požiadavka VMČ – stále opakujúci sa problém s novými semaformi pod lávkou 

pri City Aréne.  Často sa vyskytuje problém, že šoféri áut neskoro zaregistrujú 

svetelnú signalizáciu alebo ju ignorujú a prechádzajú tak na červenú. Zvážiť či je 

semafor správne umiestnený. Zvážiť častejšie kontrolu dopravnej polície. Taktiež 

spáriť svetelnú signalizáciu pre chodcov na jednotný čas nakoľko tam tiež vznikajú 

kolízne situácie keďže na jednom semafore je zelená na druhom ešte červená.  

Príloha č. – 4 

    5. Požiadavka VMČ – Úprava chodníka v dezolátnom stave na ul. Spartakovská pri 

zimnom štadióne.   

Príloha č. – 5 

6. Požiadavka VMČ – Obnova parkoviska pri obytnom dome na Spartakovskej 3 

a zimnom štadióne. Parkovisko je dlhodobo v dezolátnom stave a neustále sa na 

ňom tvoria väčšie jamy ako rozpadáva sa povrch. Rekonštrukcia parkoviska je 

v tomto prípade veľmi nevyhnutná.  

Príloha č. – 6 

7. Návrh VMČ na aj tohto ročné zorganizovanie akcie spolu s občanmi VMČ č. 4 pod 

názvom grilovačka VMČ 2018. Navrhnutý termín realizácie podujatia je 18. jún 

2018.  

Hlasovanie za zorganizovanie podujatia pre občanov VMČ č. 4 pod názvom grilovačka 

VMČ 2018: 

Za:   7 

Proti:    0 

Zdržal sa:   0 

8. Požiadavka VMČ – trvanie na vybudovaní parkoviska. P. Ondrej Marsala sa 
k danému podnetu vyjadril, že zelene je v okolí daného parkoviska dosť. Celú 
jeho celá reakcia v prílohe č. 8.  

 



 

 

- Zo zápisnice VMČ č. 4 zo dňa 25. január 2018. Návrh občana na prerobenie parkoviska na ulici 

v Jame a V. Clementisa 19 – 21 kde je potrebná aj úprava územného plánu. Priložene fotografie 

Vjame1 až Vjame3 vyznačujú červeným rámikom možné parkovacie plochy a žltým rámikom 

nástupne plochy. Obrázok Blokovana_cesta znázorňuje problém pri nakladaní odpadu kedy je 

úsek zablokovaný kvôli pozdĺžnemu parkovaniu a auto A1 a A2 musia čakať. Obrázok 

parkoviska_koncept znázorňujú požadovaný prechod a jeden z nástupných ostrovčekov a 

zároveň nový spôsob kolmého parkovania 

Príloha č. 8 

9. Požiadavka VMČ – návrh občana na zvýšenie čistenia chodníka medzi zimným 

štadiónom a kopcom Agátka. Úprava daného svahu kde sú náletové rastliny. Vo 

večerných hodinách pridať osvetlenie nakoľko sú tam tmavé miesta cez ktoré je 

veľmi nepríjemné chodiť. Rovnako sa stáva, niektorá z dvoch lámp ani nesvieti 

a chodník je tak v úplnej tme.  

 

Príloha č. 9 

10.  Požiadavka VMČ - ZTP parkovisko pri poliklinike – preveriť počet miest pre ZTP 

parkovanie nakoľko nie je presné jasné kde a koľko miest je určených pre 

zdravotne ťažko postihnutých – namaľovanie nových čiar, ktoré sú v súčasnosti 

vyblednuté. Požiadavka je zvýšenie týchto parkovacích miest pre ZTP na min. 15.  

Príloha 10 

 

 

 

 

 

 

 

  Zapísal: Mgr. Michal Lipovský 

  Schválil:  Mgr. Jozef Pikna 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 – vybudovanie oválu pre korčuliarov 

 
 

Príloha č. 2 – zastávka MHD bez prístrešku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 3 – odpad na parkovisku 

 
 
Príloha č. 4 – semafor 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 5 – rekonštrukcia chodníka 

 
 
Príloha č. 6 – rekonštrukcia parkoviska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 7 – organizovanie podujatia pre občanov – grilovačka  

 
 
 
Príloha č. 8 – parkovisko v Jame 
 
Reakcia k bodu 4.14.2 zapisnice Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 zo zasadnutia 
25.1.2018 
Poprosim o objasnenie deficitu verejnej zelene 3m2 na obyvatela v dotknutej oblasti. 
Ake plochy boli zaradene do zelene – napr travnata plocha v arealy byvalej ZS v jame 
bola zapocitana? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Konkretne sidlisko v Jame ma chvalabohu dostatok zelene na okoli. Narychlo a 
nahrubo som vyznacil oblast ktoru vidim z balkona. Rozsirovat ju netreba – skor 
skvalitnovat a udrziavat. 
 
Zabezpecenie pohody byvania – “kludova” zadna cast. 
Ulica Starohajska je frekventovana ale ulicu v Jame vobec nie je moze pokladat za 
kludovu. Parkuju tu od rana najme studenti UCM a navstevnici polikliniky. Ak chcete 
zabezpecit kludovu stranu ulice – je potrebne zakazat vstup to tejto slepej ulice 
nerezidentom. Pridanie par parkovacich miest nijak rusnost tejto ulice nezmeni – ma 
za ciel zlepsit sposob parkovania. 
Spevnenie travnatych ploch by nemalo byt riesene betonovou nepriepustnou vrstvou 
ale nejakym vhodnejsim a enviromentalne priatelskejsim sposobom – napr 
zatravnovacou dlazbou. Co by mohlo zmiernit spominane negativne dopady. 

 
  
K Parkovacej koncepcii a lokalite V2. 
Ak spomínate nadbytok parkovacích miest o 1 treba uviesť celu tabuľku z danej štúdie. 

 
 
Vy udavate len deficit D4 pricom vsetky ostatne su v zapornych hodnotach. 
Predmetna lokalita nastastie vo vecernych hodinach kapacitne postacuje, ale pocas 
dna uz nie. Parkovacie plochy vyuzivaju navstevnici obcianskej vybavenosti – 
polikliniky, socialnej poistovne, dokonca aj studenti UCM. Ak clovek opusti parkovacie 
miesto a chce sa vratit pred 12:00 je problem najst nielenze miesto na Starohajskej ale 
dokonca ani v ovnutrobloku na ulici v Jame – to je jeden z hlavnych problemov 
parkovania pre obyvatelov tejto oblasti. 
Riesenie parkovacimi domami v tejto oblasti si neviem dobre predstavit, nakolko by 
mohlo byt presne v rozpore so vsetkym co pozadujete z hladiska enviromentalneho. 
Navrhovane parkovacie domy by museli byt hlboko zapustene pod travnatimi plochami 
– v casti vedla bezeckej drahy (kapacita 318) by to este mohlo byt realizovatelne tak 
aby povodna horna travnata vrstva aj so stromami ostala, ale bolo by to urcite stavebne 
velmi narocne. Prerobenie velkeho kopca pri pumpe (kapacita 711) povazujem za 
vylucene. Tento kopec ma nielen enviromentalny vyznam (velka travnata plocha v 
porovnani s mikro plochami pod balkonmi) ale aj spolocensky / rekreacny vyznam – 
sankovanie (myslim, ze sa da povazovat za najdlhsiu zjazdovku v TT, mozete ma 
opravit ak sa mylim), pustanie sarkanov, opalovanie, prechadzky, pikniky, vyhlad atd. 



 

 

 
  
Mam pocit, ze moja ziadost o zlepsenie parkovania v tejto oblasti nebola uplne 
pochopena, pretoze sa nejedna len o zvisenie kapacity ale najme o celkove zlepsenie 
dopravnej situacie na ulici V Jame. 

1. V sucastnosti napriklad nie je prepojenie od schodiska medzi domami na 
Starohajskej k hlavnemu vchodu budovy bivalej ZS. Miesto kde je ustie 
chodnika je okupovane parkujucimi autami ne jednej aj druhej strane a nie je na 
danom useku cesty vyznaceny prechod pre chodcov 

2. Taktiez chybaju volne prijazdove plochy k obytnym domom ktore by mohli bit 
vyuzite na: 

a. Nakladanie / vykladanie rozmernych veci (nabytok, velke spotrebice, 
balenie na dovolenku) 

b. Nastupenie / vystupenie osob (deti, starsich ludi) 
c. Pristup zdravotnej sluzby 

Tieto plochy by mali byt volne a sluzit len na kratkodobe zastavenie, nie na celodenne 
parkovanie. 

3. Zlepsenie prejazdnosti ulice ktora sa momentalne stave jednosmerkou kvoli 
pozdlzne parkujucim autam. 

4. Zkultivovanie danych ploch. Pekne zatravnene parkovacie plochy + zvysne 
plochy skraslene nizkymi drevinami. Oproti sucasnemu stavu, kde spominane 
plochy su neudrziavane, neesteticke a plne spakov a psich vykalov. Vlastnici 
bytov v tejto oblasti sa snazia o skraslenie zateplenim bytoviek, skraslenim 
predzahradok z prednej strany. Bolo by vhodne aby mesto pomohlo zlepsit 
vzhlad aj tej zadnej casti. Nachadza sat u neesteticka cast zelene, rozbite 
chodniky, rozbite betonove “parkovisko” na konci tejto ulice. 

5. Zlepsit kvalitu parkovania. Pri parkovani rovnobezne s ulicou v Jame maju auta 



 

 

parkujuce na parkovisku tazsie vyparkovavanie – prave kvoli zmensenemu 
manevrovaciemu priestoru, ktory pozdlzne parkujuce auta sposobuju. 
Odstránenie pozdlzneho parkovania zlepsi vjazd/výjazd z parkovacieho miesta. 

  
S pozdravom / Best regards / mit Grüßen, 
  
Ondrej Marsala 
 
Príloha č. 9 – nízka údržba chodníka medzi zimným štadiónom a kopcom Agátka 

 
 
Príloha č. 10 – počet miest pre parkovanie ZTP 

 
 
 
 
 
 



 

 

 


