
Dátum, čas: 27.02.2016 17:00 – 18:15 hod.  Miesto konania:
Klubovňa 
Stredisko sociálnej starostlivosti
V. Clementisa 51
Trnava

Prítomní: Členovia VMČ a hostia

Rokovanie viedol predseda VMČ č. 4 Mgr. Jozef Pikna. Predsedajúci privítal členov a oboznámil ich 
s programom.

Program rokovania:

1. Otvorenie, privítanie členov VMČ príp. hostí a oboznámenie sa  s programom rokovania

2. Rekapitulácia požiadaviek z ostatného zasadnutia a odpovede z MsÚ

3. Prednesenie požiadaviek členov VMČ

4. Diskusia  

5. Rôzne a záver

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie a oboznámenie sa s programom rokovania. 

2. Rekapitulácia požiadaviek z ostatného zasadnutia a odpovede z MSÚ

2.1. Bod 1.: Informačné tabule mesta napriek odpovedi MsÚ z 5.8.2015 s termínom čistenia v 
septembri 2015 neboli do dnešného dňa očistené. - Odpoveď MsÚ z 23.12.2015, že tabule 
boli očistené v priebehu októbra nie je uspokojivá nakoľko ako členovia VMČ minimálne raz 
mesačne aktualizujeme v tabuliach informácie a žiadne čistenie nebolo zistené, tabule sú 
stále rovnako špinavé, polepené a osprejované.

2.2. Bod 2.: Ohľadom opravy ihrísk sú boli členmi VMČ vytipované nasledovné ihriská ako 
kritické, t.j. mali by byť opravené prioritne: Ihriská vo vnútri bytových blokov na Tehelnej 
ulici, ihrisko medzi 12 poschodovými bytovými domami na Spartakovskej ulici (príloha č.1).

2.3. Bod 3.: Kruhová križovatka J. Slottu – V. Clementisa pri hoteli Inka je potrebné ďalej riešiť

2.4. Bod 6.:Na komunikácii na Starohájskej ulici pod lávkou je potrebné zabezpečiť kroky vedúce 
k plynulému odtoku vody.

3. Prednesenie požiadaviek členov VMČ.

3.1. V čase dopravnej špičky na križovatke V. Clementisa, Spartakovská a Sasinkova je 
problematický prejazd vozidiel idúcich z ulice Clementisovej na Sasinkovu a tým je 
skomplikovaný prejazd aj iných vozidiel idúcich z Clementisovej ulice a vznikajú tam 
dopravné zápchy, túto križovatku by bolo potrebné prebudovať na kruhovú.



3.2. Obyvatelia bytového domu Vl. Clementisa 48 podali žiadosť o výrub stromu (príloha č.2), 
nakoľko koreňový systém deformuje chodník na pravej strane.  

4. Diskusia 

5. Rôzne a Záver

Uznesenia:

1. Opätovne žiadame o očistenie mestských informačných tabúľ v celej Mč.

2. Požadujeme priorizovať v rámci opráv tieto detské ihriská: 

 Ihriská vo vnútri bytových blokov na Tehelnej ulici, 

 ihrisko medzi 12 poschodovými bytovými domami na Spartakovskej ulici.

3. Križovatka J. Slottu – V. Clementisa (pri hoteli Inka) – požadujeme o zaradenie prestavby na 
kruhovú križovatku do rozpočtu na rok 2017

4. Ohľadom plynulého odtoku vody pod lávkou na ulici Starohájska požadujeme vykonanie 
všetkých nevyhnutných krokov na odstránenie tohto problému

5. Križovatka ulíc V. Clementisa, Spartakovská a Sasinkova – požadujeme o zaradenie prestavby 
na kruhovú križovatku zaradiť do rozpočtu na rok 2017

6. Vo veci výrubu stromu pri bytovom dome na ulici V. Clementisa 48, žiadame MsÚ o 
posúdenie výrubu, prípadne iného riešenia a následnú opravu chodníka poškodeného 
koreňovým systémom.

Zapísal: Mgr. Pavol Fojtík

Schválil: Mgr. Jozef Pikna



Príloha č. 1



Príloha č.2


