
Zápisnica zo zasadania výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 15.2.2018  

Klub dôchodcov, Limbová 3, 917 02  Trnava 

 

Rokovanie viedol Ing. Jozef Čavojský, predseda VMČ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Prezentácia, otvorenie, voľba overovateľa (Ing. Adam Peciar) 

2. Strategický rozvoj parkovania osobných automobilov na Linčianskej 

3. Riešenie akútnych problémov Nerudovej ulice  

4. Informácie zo zasadania MZ 13.2.2018 – výsadba stromov Golianova 

5. Informácia o realizácii posledných požiadaviek občanov (konečná autobusová zastávka) 

6. Plnenie komunitných projektov 2017 a predkladanie nových projektov  

7. Občianska hliadka 

8. Ihriská – minifutbal Tamaškovičova a Coburgova, detské ihrisko Vajslova dolina 

9. Zemanov sad, hotel Trnavan, parkovisko Coburgova 

10. Rôzne, rozprava, záver 

 

1. Parkovanie Nerudova, vandalizmus: 

Odprezentoval Ing. arch. Tomáš Guniš, hl. architekt mesta – stratégia Linčianska a nadväzne okamžité 

opatrenia na Nerudovej ulici. Poradie budovania parkovacích miest: 

a) Nerudova 5 – 11 

b) Nerudova 6 

c, d) Golianova – za obchodným centrom 

Pred výstavbou sa vnútroblok zaistí ťažkými kvetináčmi a ihrisko sa oplotí kríkmi.  

Na realizáciu uvedených parkovísk je vyčlenených 30 000 eur. 

 

2. Ihrisko Tamaškovičova, Vlárska, Coburgova: 

Ing. Čavojský požiada o pomoc radnicu na najbližšom zasadaní mestského zastupiteľstva. 

 

3. Požiadavky na MsÚ: 

a) vyčistiť zadnú časť zemanovho sadu (mestské pozemky) a okolie hotela Trnavan (neporiadok, hrozba 

rozšírenia potkanov) 

b) čo najskôr vysúťažiť deratizačnú firmu 

c) podporiť jarné aktivity p. Štofeja – Coburgovo OZ a uskutočniť opekačku pre občanov z komunitných 

projektov 

d) predložiť plán a termíny výsadby, orezov a výrubov stromov 

e) kontrola a účasť predsedu VMČ a poslancov na celoplošnej a kanálovej deratizácii 

f) požiadať Stredisko sociálnej starostlivosti o vysvetlenie situácie z decembra, kedy bola do priestorov 

klubu seniorov na Limbovej ulici nasťahovaná rodina bez domova. Následne sa tu nasťahovali ďalší 

bezdomovci. Priestory po nich neboli následne vydezinfikované, mohlo prísť k zaneseniu ploštíc. Členovia 

klubu seniorov mali problém sa zdržiavať v takomto prostredí. 

g) Zabezpečiť ochranu novo vysadených stromov medzi Zemanovým sadom a ulicami Nerudova 

a Golianova pred psami a mačkami, ktoré svojim močom spôsobujú ich vysychanie. 

 

Zapísal: Ing. Jozef Čavojský  

Overil: Ing. Adam Peciar 

Trnava, 16.2.2018 

 


