
Zápisnica zo 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 - neprítomný 

Bc. Pavol Nižnánsky - neprítomný 

Mgr. Tibor Pekarčík – neprítomný 

Ing. Juraj Novota, - prítomný 

Neposlanci: 

Mgr. Jana Braniša, PhD. - prítomný 

Ing. Peter Cák - neprítomný 

Mgr. Peter Koutný – neprítomný 

Ing. Matúš Rojko – neprítomný 

Pozvaní hostia: 

Ing. arch. Tomáš Guniš 

Dátum konania: 16. augusta 2018 o 17:00 hod.  

Program zasadnutia VMČ: 

1/ Otvorenie zasadnutia. 

2/ Návrh parkovania na sídlisku Podjavorinská 

3/ Revitalizácia vnútrobloku Vajanského 15-20 

4/ Rôzne. 

 

Zápis: 

1/ Otvorenie zasadnutia. 

Juraj Novota privítal zúčastnených a otvoril zasadnutie VMČ č.1 o 17:10 hod. Rozdal prítomným 

občanom kópie plánov návrhu riešenia vybudovania nových parkovacích miest v sídlisku 

Podjavorinská. 

 



2/ Návrh parkovania na sídlisku Podjavorinská 

Juraj Novota v krátkosti predstavil cieľ prerokovania návrhu parkovania v sídlisku Podjavorinská 

s občanmi a vyzval Ing. arch. Tomáša Guniša o odborné vysvetlenie projektu. Ing. arch. Tomáš Guniš 

vysvetlil prínos projektu pre obyvateľov sídliska Podjavorinská a jeho negatívne dopady na existujúcu 

zeleň. Objasnil tiež dôvody, pre ktoré je navrhované zvýšenie počtu parkovacích miest v sídlisku 

Podjavorinská (zvýšenie počtu parkovacích miest približujúce sa úrovni 1 bytová jednotka = 1 

parkovacie miesto). 

Po prezentácii projektu sa rozprúdila búrlivá diskusia, do ktorej sa zapojila väčšina zúčastnených. 

Postupne jednotlivo prezentovali svoj názor na aktuálnu situáciu s parkovaním na sídlisku 

Podjavorinská a navrhovali spôsoby riešenia aktuálnej situácie. Najbúrlivejšie sa diskutovalo o výrube 

stromov pri budovaní parkovacích miest s ktorým občania absolútne nesúhlasia. 

Z diskusií jednotlivý občania navrhujú vedeniu mesta nasledovné riešenia:   

- Vyzvať nového majiteľa obchodného centra „City Arena“, aby zabezpečil parkovacie 

miesta pre zamestnancov pracujúcich v jednotlivých prevádzkach v rámci parkovacích 

kapacít obchodného centra. 

- Zhodnotiť zdravotný a kondičný stav drevín na sídlisku Podjavorinská. Navrhnúť výsadbu 

nových drevín s cieľom zachovania súčasného „lesného“ charakteru sídliska a dobrých 

klimatických podmienok na tomto sídlisku. 

- Pri projektovaní nových parkovacích miest zohľadniť ich umiestnenie tak, aby sa 

eliminoval ich negatívny dopad na lokálne zvyšovanie teploty (odraz slnečného žiarenia, 

akumulačná schopnosť použitých materiálov....) 

- Zúčastnení rodičia malých detí odporúčajú vedeniu mesta vybudovanie detského ihriska 

na sídlisku Podjavorinská (niektorí občania upozornili na hlučných podnapitých 

spoluobčanov, ktorí v minulosti na starom ihrisku pravidelne porušovali nočný kľud). 

- Vyzvať majiteľa hotela IMPIQ o zabezpečenie parkovania klientov hotela na hotelovom 

parkovisku. 

Po ukončení diskusii Juraj Novota vyzval prítomných k hlasovaniu o nasledujúcich témach: 

• Hlasovanie o súhlase prítomných občanov s rezidenčným parkovaním ako všeobecným 

spôsobom riešenia parkovania.  

Hlasovanie: 

  Za  27 

  Zdržalo sa  0 

  Proti   4 

 

• Hlasovanie o vybudovaní nových parkovacích miest v sídlisku Podjavorinská bez výrubu 

stromov. 

Hlasovanie: 

  Za  25 

  Zdržalo sa  6 

  Proti   0 

 



• Hlasovanie o začatí rekonštrukcie a budovania nových parkovacích miest v smere od ulice 

Sladovnícka k ulici B. S. Timravy. 

 

Hlasovanie: 

  Za  19 

  Zdržalo sa  9 

  Proti   0 

 

3/ Revitalizácia vnútrobloku Vajanského 15-20 

• Juraj Novota informoval občanov o začatí inštalácie nového detského ihriska vo vnútrobloku 

Vajanského 15-20. Informoval o zistených stavebných nedostatkoch odhalených pri osobnej 

obhliadke staveniska (poškodené obrubníky ohraničujúce dopadové plochy, prepadávajúca 

sa pôda v okolí kanalizačnej šachty pri detskom ihrisku). 

Žiadame o riešenie odhalených problémov v reklamačnom konaní ešte pred 

kolaudáciou a prebraním stavby.  

 

• Občania sa zaujímali o technické vyhotovenie hracích prvkov a dopadových povrchov. 

Vyslovili nespokojnosť s malou výškou hracích prvkov. Ing. arch. Tomáš Guniš a Juraj Novota 

objasnili prítomným občanom normatívne obmedzenia výšky hracích prvkov a konštrukcie 

dopadových plôch vzhľadom na bezpečnosť detí, pre ktoré je ihrisko určené.  

 

• Obyvatelia Vajanského ulice vyslovili obavu z obmedzeného prístupu hasičského vozidla 

v prípade požiaru do vnútrobloku bytového domu (Vajanského 15-20). 

Žiadame o odborné vyjadrenie sa MÚ k tejto obave občanov. 

 

4/  Rôzne. 

a) Zúčastnení rodičia malých detí odporúčajú vedeniu mesta vybudovanie detského ihriska 

v sídlisku Podjavorinská (niektorí občania upozornili na hlučných podnapitých spoluobčanov, 

ktorí v minulosti na „starom“ ihrisku porušovali nočný kľud). 

 

b) Obyvatelia dopytujú MÚ o vyjadrenie sa k možnostiam uzavretia ihriska, prípadne inštalácii 

kamerového systému do vnútrobloku Vajanského 15-20 ako prevenciu proti vandalizmu. 

 

 

c) Občania sídliska Vajanského vyslovili nespokojnosť s kvalitou upratovania (čistenia) garáží. 

Kvalitu upratovania označili za absolútne neakceptovateľnú. Žiadajú o nápravu a odporúčajú 

vedeniu mesta kontrolovať kvalitu čistených priestorov. 

 

d) Občania sídliska Vajanského sa sťažovali na pracovníkov/majiteľov okolitých prevádzok 

(napríklad Pizza Kitty, Aranburu a iných), ktorí vyhadzujú odpad z prevádzok do spoločných 

polopodzemných kontajnerov, prípadne veľkorozmerný odpad nechávajú voľne pohodený 

v blízkosti kontajnerov.  

Odporúčame MÚ zabezpečiť cez FCC písomnú výzvu všetkým prevádzkam, alebo 

zmenou platných pravidiel likvidácie odpadu motivovať podnikateľskú obec používať vlastné 

odpadové nádoby. 



 

e) Viacero občanov vyslovilo nespokojnosť s kvalitou práce príslušníkov Mestskej polície vo 

vyžadovaní dodržiavania nočného kľudu. Občania popísali konkrétne zásahy príslušníkov 

privolanej mestskej polície, ktorí si po príchode na miesto podali ruky s porušovateľmi 

nočného kľudu, chvíľu s nimi diskutovali a napokon odišli bez vyriešenia situácie. Jedná sa 

konkrétne o pravidelné porušovanie nočného kľudu na terase hotela IMPIQ (smerom 

k bytovému domu Ľudmily Podjavorinskej 2539) a Pizza BUGRO, Paulínska. Občania žiadajú 

vedenie mesta o zabezpečenie dodržiavania otváracích hodín prevádzok a zabezpečenie 

úspešného vyriešenia oprávnených hlásení príslušníkmi Mestskej polície. 

 

f) Ing. arch. Tomáš Guniš predstavil prítomným občanom projekt obnovy Parku Janka Kráľa 

a s tým spojené povolenie na zmenu ÚPN. Po diskusií o veľkosti a funkcii navrhovaných 

stavieb Juraj Novota vyzval prítomných k hlasovaniu. 

 

• Hlasovanie o povolení spracovania Zmeny ÚPN súvisiacej s obnovou Parku Janka 

Kráľa v Trnave. 

Hlasovanie: 

  Za  7 

  Zdržalo sa  3 

  Proti   1 

 

g) Jeden zo zúčastnených občanov upozornil poslanca Juraja Novotu, že vylepovaním oznamu 

o konaní zasadnutia VMČ vo vchodoch bytových domov porušuje zákon a týmto konaním 

poškodzuje súkromný majetok. 

Prosím právne oddelenie MÚ o vyjadrenie sa k upozorneniu občana, aby sa poslanci 

v budúcnosti vyvarovali prípadnému neúmyselnému poškodzovaniu cudzieho majetku 

vylepovaním oznamov. 

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


