
Z Á P I S N I C A  č. 18 

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

konaného dňa: 20.9.2018 

Účastníci: viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

Priebeh rokovania: 

1. Schôdzu VMČ za účasti poslancov, členov VMČ z radov neposlancov a verejnosti otvoril 

predseda VMČ Matej Lančarič a oboznámil prítomných s programom rokovania. 

2. Ako prvý bod programu prerokovali poslanci plánovanú zmenu Územného plánu mesta 

Trnava v lokalite Parku Janka Kráľa. Predseda VMČ M. Lančarič prítomných oboznámil 

s návrhom riešenia zakomponovaným v štúdii zmien v Parku J. Kráľa, ktorého súčasťou 

je tiež výstavba kaviarne v zadnej časti parku spadajúcej do rajónu VMČ Trnava – Západ. 

Tento bod bol prediskutovaný aj s prítomnou verejnosťou a po diskusii členovia VMČ 

hlasovali o navrhnutej zmene ÚP Trnava, ktorá by povolila spracovať zmenu ÚP pre 

výstavbu kaviarne v parku s rozlohou 80 m2. Prítomní členovia VMČ sa jednomyseľne 

s počtom hlasov 6 vyjadrili proti zmene ÚP Trnava v Parku J. Kráľa. 

3. VMČ sa ďalej zaoberal žiadosťou Stanislava Mikuláša o zmenu Územného plánu mesta 

Trnava v lokalite Kočišské týkajúcej sa návrhu urbanistickej štúdie IBV Trnava – Kočiské. 

Touto žiadosťou sa VMČ zaoberal opakovane, v predchádzajúcom období sa k žiadosti 

vyjadril záporne, ale keďže podľa žiadateľa pominuli dôvody pre záporné stanovisko, 

členovia VMČ sa jednohlasne s počtom 6 hlasov vyjadrili pre povolenie zmeny ÚP 

Trnava s podmienkou, že bola reálne ukončená živočíšna výroba na PD Trnava – 

Kočišské. Pravdivosť tvrdenia žiadateľa o ukončení živočíšnej výroby a zrušení 

ochranného pásma PD preverí Mestský úrad Trnava. 

4. Sťažnosťou občana Mareka Martinoviča voči fungovaniu Merengue Dance Clubu 

a porušovaním ustanovení viacerých Všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava sa 

členovia VMČ zaoberali v treťom bode programu. Spolu so sťažovateľom na zasadnutí 

výboru vystúpili aj ďalší obyvatelia dotknutého územia, ktorí členov výboru informovali aj 

o neriešení ich podnetov zo strany mestskej polície. Predseda VMČ Matej Lančarič 

prisľúbil, že bezodkladne bude o probléme hovoriť s náčelníkom MsP Trnava a požadovať 

častejšie kontroly na porušovanie VZN počas akcií v tanečnom klube. Členovia VMČ 

súhlasili o odporúčaním Mestskému úradu Trnava, aby problém riešil nekompromisne 

sankciami.  

5. Členovia VMČ súhlasili s úhradou 60 eur za vodu na polievanie komunitnej záhrady 

v areáli ZŠ Mozartova z financií, ktoré sú určené na komunitné projekty VMČ Trnava – 

Západ. Za úhradu sa kladne vyjadrilo všetkých šesť prítomných členov VMČ. 

6. Výbor mestskej časti odporučil vyhovieť žiadosti o zmenu dopravného značenia 

preklasifikovaním vedľajšej cesty na hlavnú v lokalite Za traťou s tým, že žiadosť treba 

ešte postúpiť na posúdenie Okresnému dopravnému inšpektorátu Trnava. Žiadosť tvorí 

prílohu č. 2 

7. VMČ požaduje od MsÚ Trnava na novom detskom ihrisku na Ulici A. Kubinu 3-5 osadiť 

informačné tabule zakazujúce vodenie či voľný pohyb psov na detskom ihrisku. 



8. V poslednom bode programu dostali možnosť klásť otázky aj zástupcovia verejnosti. Mali jednu 

otázku ohľadom budovania sociálneho centra na Prednádraží v areáli ZŠ Mozartova, na ktorú im 

predseda VMČ Matej Lančarič odpovedal, že projekt sociálneho centra bol zastavený pre zamietnutý 

finančný príspevok z Európskej únie a aktuálne sa s jeho výstavbou z mestského rozpočtu nepočíta.  

V Trnave, 30.9.2018 

 

Zapísal: Gabriel Kopúnek, člen VMČ 

 

Schvaľuje: Matej Lančarič, predseda VMČ 

 

 

Prílohy: 

 

1. Prezenčná listina z rokovania VMČ č.  konaného dňa 20.9.2018 

2. Žiadosť o zmenu trvalého dopravného značenia v lokalite IBV Za Traťou 

 


