
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: 

25. 5. 2017 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. Na úvod 

všetkých členov VMČ informoval, že z posledného zasadnutia VMČ bolo množstvo 

podnetov, na ktoré bolo potrebné zistiť odpovede o MsÚ a ktoré boli všetkým členom 

zaslané elektronickou poštou. Privítal taktiež i nových členov VMČ Mgr. Michala 

Lipovského a Ing. Lukáša Královiča. 

Bod č.2: Prednesenie požiadaviek členov VMČ 

  1. Parkovanie pred bytovým domom Spartakovská 6459/3 a Clementisova 48. 

Odpoveď mestskej polície bola nasledovná: Dané ulice boli vo večerných hodinách 

zaradené do výkonu služby, ako kontrolná činnosť. Centrála MsP cez operačné 

pracovisko reaguje na všetky podnety občanov a hliadka je vysielaná na riešenie 

protiprávneho stavu. Preto je i vhodné takéto porušenia telef. oznamovať na stálu 

službu(podnety sa nahrávajú. a pravidelne vyhodnocujú na poradách s veliteľmi),aby 

hliadka mohla promptne reagovať. VMČ prijalo odpoveď VMČ na vedomie a podáva 

návrh, na označenie daných miest žltou súvislou čiarou, ktorá vyznačuje úsek, kde je 

z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel. 

 

      2.   Požiadavka VMČ vyčistiť na Starohájskej ul. kamene na zeleni, pred 

parkoviskom (Daňový úrad) 

   3. Požiadavka VMČ na Mesto Trnava vykonať pasport v súvislosti s ulicou 

Koniareková. Ide najmä o vymedzenie územia, t.j. ktoré parcely sú v majetku mesta 

a ktoré sú v majetku spoločnosti Železnice Slovenskej republiky. Zároveň vykonať 



pasport v súvislosti s vykonávaním služieb, ktoré sa na pozemkoch vykonávajú a či 

sa za ne platí a v akej výške resp., ktoré územia sú v správe železníc. 

    4. Revitalizácia lesíka za obchodným domom Kaufland. V súčasnosti je využívaný 

najmä psičkármi, ktorí však nedodržujú čistotu a neodpratávajú exkrementy po 

svojich psoch. Zároveň však sa v danom parčíku nenachádzajú smetné nádoby a tie, 

ktoré tam boli sú v dezolátnom stave. 

      5.  VMČ č. 4 TT – východ, sa rozhodlo zorganizovať stretnutie s obyvateľmi MČ. 

Cieľom stretnutia je získať čo najviac nových podnetov, ktoré by boli prednesené 

MsÚ v Trnave na riešenie, stretnutie sa s poslancami MZ ako i všetkými členmi 

výboru mestskej časti. V rámci stretnutia bude pripravené občerstvenie. Stretnutie 

s obyvateľmi je plánované stredu 28. 6. 2017 o 17:30 hod. pri ihrisku za VÚC. 

  6. Hosť VMČ sa vyjadril s požiadavkou na Mesto Trnava v súvislosti s rozkopávkami 

v rámci Družby. Podľa jeho názoru sú rozkopávky v nedokončenom stave – nie sú 

dobre zahrabané. 

7. Návrh člena VMČ na revitalizáciu chodníka spájajúci lávku zo City Arény na 

sídlisko Družba. V rámci chodníka pridať osvetlenie. Na zimnom štadióne odstrániť 

rozbité okná a grafity, ktoré sú na stene zimného štadióna a pozametať chodník od 

skla !! 

 

 

  Zapísal: Mgr. Michal Lipovský 

  Schválil:  Mgr. Jozef Pikna 

 
 
 


