
Zápisnica č. 17 
 

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

 

konaného dňa  :  14.6.2018 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

Rokovanie otvoril predseda VMČ Mgr. Matej Lančarič a privítal prítomných členov VMČ a 

občanov. Občanom ponúkol slovo, títo však odmietli, nakoľko boli zvedaví na celé rokovanie. 

Úvodná téma teda bola aktuálny stav zjednosmernenia Čajkovského ulice, pričom predseda 

oboznámil prítomných  s okolnosťami a dôvodmi otočenia zjednosmernenia. 

 

1. Pri nedávnom intenzívnom daždi došlo k vytopeniu suterénu obytného domu na 

Čajkovského 1. Na tomto mieste sa problém opakuje napriek pokusom zabrániť mu v nie 

dávnej minulosti. VMČ z tohto dôvodu navrhuje preveriť v predmetnom mieste dôslednosť 

čistenia vpustí, prípadne zvážiť vybudovanie vsakovaích studní alebo traťovodu. 

 

2. VMČ sa zaoberalo spôsobom využitia financií pridelených na komunitné projekty VMČ. 

Prioritami v tomto smere sú: 

 Vybudovanie zastávky na Botanickej ulici pri rodinných domoch. V prvom rade 

žiadame preveriť, či táto zastávka nemôže byť financovaná firmou, ktorá si na ňu 

zároveň umiestni reklamné plochy, podobne ako to bolo v iných prípadoch v meste. 

Až ak tento variant nebude možný, použili by sa financie na komunitné projekty. 

 Vybudovanie ďalšieho táboriska s altánkom v Kamennom mlyne, nakoľko tieto 

táboriská sú intenzívne využívané a často všetky obsadené. 

 

3. VMČ požaduje podporiť podnet od obyvateľov bytového domu Šafárikova 3 – 5, ktorí 

žiadajú o nakreslenie čiar na cestnej komunikácii pre zjednodušenie parkovania. Bez značenia 

na ceste ľudia svojvoľne zaparkujú autá ako sa im chce a tým sa počet áut ktoré by mohli na 

danom úseku zaparkovať znižuje. K parkovacej situácii neprispieva ani to, že túto parkovaciu 

plochu využívajú aj návštevníci zariadenia Fortuna, ktorí týmto zamedzujú parkovaniu 

rezidentov. Bližší popis v prílohe č.2. 

 

4. Pán Rafaj s manželkou priniesli taktiež podnety a otázky, ktoré spísali do samostatného 

dokumentu a ktorý je prílohou č.3 tejto zápisnice. Žiadame o vyjadrenia k týmto bodom, 

okrem bodu 4 (retardéry na Mozartovej ulici), pri ktorom sme sa s p. Rafajom dohodli, že ho 

bude riešiť najprv na bytových schôdzach dotknutých obytných domov, nakoľko retardéry 

síce donútia spomaliť vodičov, majú však aj nežiaduci zvukový efekt, kvôli ktorému už boli 

v meste odstraňované krátko po ich inštalácii. Počas diskusie vyplynuli okrem spomínaného 

aj ďalšie podnety: 

 Nakreslenie žltých čiar, ktoré by zakazovali parkovanie v tesnej blízkosti križovatky 

medzi bytovým domom na Mozartovej 11 a sociálnym domom, nakoľko takto  

parkujúce autá zacláňajú vo výhľade a komplikujú prejazd križovatkou. Žiadame 

nakresliť tieto čiary. 

 Prečo nie je areál ZŠ Mozartova 10 otvorený verejnosti pre účely športovania? 

Pracoval niekto s týmto návrhom, resp. sú nejaké prekážky ktoré by tomu bránili? Aká 

je náročnosť a nákladnosť zrevitalizovania bežeckého okruhu a hádzanárskeho ihriska 



v tomto areáli, hoci i najjednoduchším spôsobom? Má mesto dosah na ďalšie nie 

úplne využité areály stredných škôl na Lomonosovovej ulici, ktoré by verejnosť 

taktiež mohla využívať? 

 Doplňujúca informácia k prílohe č.3 – konanie spomínané v bode 1 má označenie 

OSaŽP/31823-60785/2017/GD 

 

 

V Trnave, 20.6.2018 

 

 

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

         Predseda VMČ 

 
 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia VMČ 2 konaného dňa 8.2.2018 

2. Žiadosť obyvateľov BD Šafárikova 3 – 5 o vyznačenie parkovacích miest 

3. Požiadavky manželov Rafajových 

 

 

 

Príloha č.2 – miesto pre nakreslenie parkovaích čiar na Šafaríkovej ulici 

 



 


