
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia VMČ č. 1 Trnava - stred. 

 

Kontakt: predseda Bc. Pavol Nižňanský 

č. tel.: +421 910 988 822 

e-mail: palecn@yahoo.com 

 

 

Zúčastnení: 

 

Poslanci MZ: 

Ing. Štefan Bošnák, Dr.h.c.  - neprítomný 

MUDr. Jana Fridrichová  

Bc. Pavol Nižnánsky  

Mgr. Tibor Pekarčík – neprítomný 

Ing. Juraj Novota, 

Neposlanci: 

Mgr. Jana Braniša, PhD.  

Ing. Peter Cák 

Mgr. Peter Koutný – neprítomný 

Ing. Matúš Rojko  

Dátum konania: 22. marca 2018 o 17:00 hod.  

Program zasadnutia VMČ: 

 

1/ Otvorenie zasadnutia. 

2/ Riešenie problémov obyvateľov VMČ č. 1 Trnava . stred. 

3/ Rôzne. 

 

Zápis: 

 

1/ Otvorenie zasadnutia. 

Bc. Pavol Nižňanský privítal zúčastnených a otvoril zasadnutie VMČ č.1 o 17:10 hod. 

 

Pani Horváthová   mhor@zmail.sk 



2/ Riešenie problémov obyvateľov VMČ č. 1 Trnava . stred. 

a) Diskotéka Monkey Club, Radlinského 47/2, 917 01 Trnava. 

 Neustále porušovanie nočného kľudu návštevníkmi diskotéky. 

 Nedostatočná reakcia Mestskej polície. 

 Smetiaky Monkey Clubu stoja vonku na ulici Radlinského. 

 Po diskotéke je pravidelne ulica Radlinského „ozdobená“ zvratkami a výkalmi. 
  

Návrhované riešenie VMČ:   

- zaslanie písomnej výzvy prevádzkovateľovi  na zabezpečenie nočného kľudu  

- inštalácia (prípadne využitie existujúcej) kamery na monitorovanie situácie na ulici 

Radlinského príslušníkmi mestskej polície 

- zabezpečenie pravidelného hliadkovania mestskej polície na ulici Radlinského 

v čase konania diskotéky 

  - požiadať o spoluprácu štátnu políciu 

- prepojenie mestskej polície s univerzitami a strednými školami (hlásenie študentov 

porušujúcich zákony SR) 

 

b) Jarmok 

 Majitelia občerstvovacích stánkov robia pravidelne neporiadok pred jarmokom pri ich 

inštalácii na parkovisku pred Bernolákovou bránou. 

 Po skončení jarmoku zostáva po občerstvovacích stánkoch neporiadok, mastné fľaky 

a pri slnečnom počasí aj silný zápach (navrhujeme vyčistenie parkoviska po 

občerstvovacích stánkoch). 

 Počas jarmoku jarmočníci vylievali použitý olej do verejnej kanalizácie. 

 Jarmočníci poškodzujú súkromný pozemok bytového domu Vajanského 34 vylievaním 

rôznych olejov a zbytkov po čistení do trávnika, parkovaním áut a odkladaním svojich 

vecí na trávniku. 

 

c) Stojisko kontajnerov 

 Mesto nezabezpečuje upratovanie za stojiskom zberu separovaného odpadu pri 

hradbách na ulici Vajanského (viď. obrázok). 



 

 Nedostatočné kosenie a ničenie buriny v chodníkoch 

 

d) Cintorín Terézie Vansovej 

 Dlhé čakanie na pohreb (1 až 2,5 týždňa). 

 Obradná sieň na nevyhovujúcej úrovni (nedôstojné). 

 Nedostatok odpadkových košov. 

 Zlý technický stav vybraných chodníkov. 

 

e) Cintorín na Nitrianskej 

 Nedôstojné obrady. 

 Oplotenie v zlom technickom (havarijnom) stave. 

 Nebezpečný vstup a nedostatočné parkovanie pre návštevníkov cintorína. 

 

3/  Rôzne. 

a) Detské ihrisko Žihadielko 

 Hlasovanie o použití finančných prostriedkov vo výške 10 000 € na zabezpečenie pomocných 

prác c výstavbu/rekonštrukciu chodníka v súvislosti s výstavbou detského ihriska Žihadielko 

na ulici Hospodárska č. 81. 

Hlasovanie: 

  Za  5 

  Zdržalo sa  0 

  Proti   0 

  

 



 

b) Rozšírenie komunikácie pre parkovanie Haspodárska 82 až 85. 

 VMČ súhlasí s návrhom OURK za podmienky doloženia súhlasného stanoviska obyvateľov 

vchodov Hospodárska 82 a 83.  

 Zároveň žiadame osadenie dopravného značenia zakazujúceho parkovanie na telese 

chodníka, prípadne iné mechanické zamedzenie parkovania. 

  Hlasovanie: 

  Za  5 

  Zdržalo sa  0 

  Proti   0 

 

 

c) Žiadosť o úpravu okolia bytového domu Hospodárska 19 – 21 

 VMČ odporúča bezodkladne realizáciu navrhovaných úprav v rozsahu: 

- Výrub poškodenej brezy. 

- Odstránenie starých kovových stĺpikov a reťazí 

 

 VMČ ďalej odporúča MÚ Trnava začleniť opravu chodníka, osadenie obrubníka pozdĺž 

bytového domu, vytvorenie parkovacieho miesta pre automobil a motocykel do rozpočtu mesta, 

prípadne do plánu opráv komunikácii v roku 2018.  

Originál žiadosti prikladáme v prílohe. 

 Hlasovanie: 

  Za  5 

  Zdržalo sa  0 

  Proti   0 

 

d) Stav dlažby na trojičnom námestí 

VMČ upozorňuje na zlý stav dlažby na trojičnom námestí, ktorý je spôsobený vekom, 

neodbornými opravami a rozsiahlym poškodením súvisiacim aj s rekonštrukciou obchodného domu 

Jednota. Na niektorých miestach s chýbajúcou dlažbou hrozí občanom a návštevníkom mesta úraz. 

 

Zápisnicu vypracoval dňa 22. marca 2018 
 
Juraj Novota  
Tel.č.: 0903770530  
E-mail: juraj.novota@trnava.sk 

 

 

 

 

mailto:juraj.novota@trnava.sk


Príloha č. 1 

Dodatočne doplnené požiadavky doručené predsedovi VMČ od občanov: 

1. Preveriť možnosť inštalovania polozapustených kontajnerov na Hospodárskej ulici č. 46-52. 

2. Vyznačiť parkovacie čiary (stačilo by aj pomocné v tvare T) na parkovisku Hospodárska 46-52. 

3. Osadiť žlté parkovacie obrubníky (ako sú na Trhovej ulici) pred vchodmi Hospodárska 48 a 49. Autá 

tu parkujú na chodníku. 

4. Plánuje sa realizovať obnova Hospodárskej I.? Hospodárska II. je už dokončená. 

5. Osadiť spomaľovač na komunikácii pri vchode Ľ. Podjavorinskej 1, alebo 2. Obyvatelia vchodov 1-6 

sa nemôžu bezpečne dostať na chodník, ktorý je cez cestu. 

6. V parčíku na ul. Ľ. Podjavorinskej 6-8 osadiť lavičky. 

7. Odstrániť nevyužívané „Téčka“ na prádlo vo vnútroblokoch na ul. Ľ. Podjavorinskej. 

8. Plánuje sa vybudovanie detského ihriska na ul. Ľ. Podjavorinskej? 

  


