
Zápisnica č. 12 
 

z rokovania VMČ – volebný obvod č. 2  Trnava - západ / Prednádražie / 

 

konaného dňa  :  25.5.2017 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

12. rokovanie VMČ sa nieslo v duchu “dňa otvorených dverí”, s čím bola verejnosť 

oboznámená okrem iného plagátmi a vďaka čomu sa rokovania zúčastnili desiatky občanov. 

Prítomní boli aj Ing. Guniš a Ing. Žišková z MsÚ, ktorí prišli oboznámiť občanov s 

plánovaným projektom sociálneho centra v areáli ZŠ Mozartova 10. 

 

1. Ing. Guniš a Ing. Žišková predstavili zúčastneným projekt sociálneho centra. Nasledovala 

diskusia s občanmi o rôznych aspektoch projektu, z čoho vyplynuli nasledujúce 

požiadavky: 

 Ako najväčší problém bola vnímaná kritická situácia s parkovaním, ktorá po 

vybudovaní centra môže vzniknúť. Koncept zdieľaného parkovania, ktorý je 

v projekte zahrnutý, pripadá zopár občanom nejasný a skôr mu nedôverujú. 

Požadujeme preto vytvoriť dokument, ktorý bude obsahovať informácie 

o detailoch dopravnej situácie (parkovanie a jednosmerky), ktorá má po realizácii 

projektu vzniknúť. Tento dokument by mal byť následne dostupný na stránkach 

mesta a vo vývesných tabuliach. (Požiadavka 12.01) 

 Občania sú naklonení zjednosmerneniu časti Čajkovského ulice, ktorá vedie popri 

bytových domoch č. 25 až 31 a „esíčkom“ sa napája na Mozartovu ulicu. Naopak, 

prípadné predĺženie jednosmernej Mozartovej ulice až k zdravotnému stredisku 

neodporúčajú z viacerých dôvodov: 

 Hľadanie parkovacieho miesta môže vyústiť do krúženia okolo celej ZUŠ 

 Pribudnú vodiči, ktorí budú obchádzať jednosmerky po komunikáciách 

v tesnej blízkosti bytových domov 

 Prístup do hlavného vchodu areálu ZUŠ si bude vyžadovať obchádzať celý 

areál a to práve po vyššie spomenutej plánovanej jednosmernej časti 

Čajkovského ulice, kde je práve bezpečnosť dôvodom zjednosmernenia 

 Občania apelujú, aby bol areál otvorený aj cez víkend 

 

2. Viacerí občania požadujú vyvinúť snahu MsÚ o sprístupnenie areálov základných 

a stredných škôl, resp. ich športovísk. Tvrdia, že ak sa deti nemajú kde hrať, siahajú po 

drogách. Športoviská buď prístupné nie sú, alebo sú len pod podmienkou nahlasovania sa 

a pod., čo mládež vníma ako komplikáciu, pretože nemôže na ihrisko jednoducho prísť 

kedykoľvek. VMČ si je vedomé, že prístupnosť niektorých areálov často nie je 

v kompetencii Mesta (areály stredných škôl, osobitnej školy), avšak požadujeme vyvinúť 

iniciatívu smerovanú k príslušným subjektom, ktoré by mohli prístupnosť športovísk pre 

verejnosť zlepšiť. (Požiadavka 12.02) 

 

3. Úsek cyklochodníka a prechod pre chodcov na Kamennej ceste vo výseku nie je 

dostatočne osvetlený z dôvodu  križujúceho vedenia vysokého napätia. Požadujeme nájsť 

a implementovať alternatívny spôsob trasovania prechodu pre chodcov k IBV Za traťou. 

(Požiadavka 12.03) 



 

4. p. Rafaj požaduje zvážiť odstránenie humanizácie pred poliklinikou a nákupným 

strediskom Cassale, ktorá po odstránení lavičiek stratila svoje opodstatnenie. Navrhuje ju 

nahradiť jednoduchým trávnikom. 

 

5. Vyhradené parkovacie miesta – služobné (pre zamestnancov) medzi zdravotným 

strediskom a Mozartovou ulicou nie sú podľa občanov využívané optimálne a považujú 

ich počet za zbytočne vysoký. VMČ požaduje preveriť možnosť znížiť ich počet 

a vytvoriť tak parkovacie miesta vyhradené pre pacientov polikliniky od 7:00 do 14:00, 

ktorí nie sú ZŤP. (Požiadavka 12.04) 

 

6. Mnohí občania sa sťažujú na premnožené holuby, ktoré špinia ich balkóny a autá. VMČ 

požaduje preveriť možnosti, ako by sa dala táto situácia riešiť. (Požiadavka 12.05) 

 

7. Na základe podnetu p. Stankovej VMČ požaduje kultivovať (zaobliť) tri stromy pred 

vchodom Botanická 7, ktoré sú príliš rozbujnené. (Požiadavka 12.06) 

 

8. Na základe podnetu p. Sbala požaduje VMČ upraviť hodiny pre verejnosť na 

multifunkčnom ihrisku na ZŠ K. Mahra, kde dospelí hrávajú futbal do tmy, sú hluční 

a vulgárni a obmedzujú tak večerný kľud obyvateľov domov na ul. G. Dusíka. 

(Požiadavka 12.07) 

 

9. P. Rafaj požaduje upratať hlinu uskladnenú pred komunitnou záhradou. (Požiadavka 

12.08) 

 

10. Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov o možnosti stať sa členom občianskej hliadky 

požaduje VMČ spolupracovať s úradom práce a napr. vyvesiť túto pracovnú ponuku na 

ich nástenkách. (Požiadavka 12.09) 

 

11. Problém asociálne sa správajúcich občanov pred krčmou v n.s. Cassale rezonoval na 

rokovaní najviac. Ľudia majú strach chodiť okolo. VMČ v minulosti už navrhoval 

preveriť možnosť prehrávania vážnej hudby na tomto mieste, takýto postup bol účinný 

v Liberci (http://zpravy.idnes.cz/forum-v-liberci-vyhani-bezdomovce-vaznou-hudbou-fue) 

a inde. Na základe diskusie s občanmi preto VMČ v tomto smere požaduje (Požiadavka 

12.10): 

 Preveriť možnosti a kapacity potrebné pre zriadenie pobočky MsP v blízkosti tohto 

zariadenia 

 Preveriť možnosť prehrávania vážnej hudby 

 Zvážiť zamrežovanie obdĺžnikového výklenku v rohu pri budove polikliniky, kde 

sa asociáli zdržujú a prespávajú 

 Odpratávať po asociáloch matrace, ktoré tam nechávajú a na ktorých spia 

 Zistiť možnosti odstránenia telefónnych búdok, ktoré sú ako úkryt taktiež 

využívané 

 

12. Obyvatelia BD Beethovenova 8 - 11 požadujú osadenie cca 50 m obrubníkov medzi 

parkovacími plochami a trávnikom pred vchodmi. Osobnú prehliadku už vykonal aj pán 

Stacho. Investičné a časové hľadisko pri tomto type akcie nie je nijak náročné, preto by 

sme pri koncipovaní odpovede od MsÚ Trnava požadovali aj vyjadrenie pána Stacha o 

približnom termíne realizácie. Naskenovaný list od p. Krajčíra je v prílohe č.2. 

(Požiadavka 12.11) 

http://zpravy.idnes.cz/forum-v-liberci-vyhani-bezdomovce-vaznou-hudbou-fue


 

 

13. Obyvatelia BD Šafárikova 10 -13  žiadajú, aby Mesto upovedomilo správcu/majiteľa 

športového areálu Fortuna o nasledujúcich nedostatkoch (Požiadavka 12.12): 

 Parkovanie: návštevníci ŠA Fortuna  vozidlami stoja na parkovacích miestach v 

okolí BD a znemožňujú tam parkovať obyvateľom BD, na miestach v okolí 

ktorých je už teraz nedostatok. Taktiež parkujú vedľa výmenníkovej stanice, kde 

prichádza ku kolíznym situáciám. 

 Návštevníci ŠA Fortuna vyhadzujú svoj domový odpad do smetných nádob, ktoré 

patria BD a tým majú zvýšené platby za odpad, ktorý nevyprodukovali 

 Neustále rušenie nočného pokoja vulgarizmami, ktoré prichádzajú z tenisových 

kurtov a hluku cez letnú sezónu počas grilovačiek na terase. 

 Prosíme prevádzkovateľa, aby na tieto problémy upozornil svojich návštevníkov a 

žiadame ho o opatrenia, ktoré by zamedzili vyššie uvedeným problémom. 

Kópia emailovej komikácie: "Dobrý večer .Píšem Vám ohľadom parkovania na Šafarikovej pre šport areal 

Fortuna. Kritické je to v čase od 13.00 do 20.00 auta parkuju pred bytovym domom bez ohladu na obcanov s 

trvalym pobytom. Takisto nosia smeti a zvysuju rotaciu vyvozu a platime to my. Problem je aj vyjadrovanie 

sportovcov hlucnost pri aktivitach 7 dnovy neustaly hluk bez ohladu na obyvatelov. Podnika na ukor zdravia nas 

co tu byvame. Problem bude ak sa otvori bar s tym sa bude rusit nocny klud co sa dialo aj v minulosti problem je 

to aj vtedy ked sa griluje vtedy sa tu neda zaparkovat po 22.00 je tu byval hluk krik. Dakujem za porozumenie" 

 

14. VMČ žiada osadenie zrkadla na križovatke Šafárikova – Bottova, ktoré by uľahčilo 

rozhľad pri zastavení na stopke vodičom prichádzajúcim zo Šafárikovej ulice. 

(Požiadavka 12.13) 

 

 

V Trnave, 2.6.2017 

 

 

Schvaľuje: Mgr. Matej Lančarič                               …………………………………… 

         Predseda VMČ 

 
 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia VMČ 2 konaného dňa 25.5.2017 

2. Požiadavka od p. Krajčíra BD Beethovenova 8 - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


