
Zápisnica č. 8 
 

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

konaného dňa  :  30.6.2016 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

Rokovanie otvoril predseda VMČ Mgr. Matej Lančarič, prvý bod programu rokovania boli 

podnety a požiadavky občanov. 

  

1. VMČ žiada MsÚ zaoberať sa obrazovým dokumentom „Žiadosť o úpravu parkovacích 

plôch, obnovu povrchov na komunikáciách a modernizáciu detského ihriska“, ktorý bol 

v mene vlastníkov a nájomcov bytového domu Čajkovského 2 spracovaný Mgr. art. Petrom 

Čambálom a doručený na VMČ. Dokument tvorí prílohu č.2. (Požiadavka 8.01) 

 

2. VMČ hlasovalo o schválení Návrhu Organizačného a rokovacieho programu Výborov 

mestských častí. Všetci prítomní hlasovali ZA predložený návrh. (Uznesenie 8.02) 

 

3. Predseda VMČ oboznámil prítomných členov VMČ aj občanov s možnosťou podávania 

návrhov pre komunitné projekty a vysvetlil ich životný cyklus. Na rokovaní boli pripravené 

formuláre pre podávanie takýchto projektov, pričom jeden bol okamžite využitý. 

 

4. VMČ uzavrelo stanovisko k podnetu „Mária Nemečková - Stavba oplotenia Ružindolská 

cesta STSZ, a.s.“, o ktoré požiadal VMČ Mestský úrad (OURaK). Keďže si je VMČ vedomé 

problematickosti výkupu pozemkov, ktoré by boli pri zohľadnení predpísaných vzdialeností 

od cestnej a železničnej komunikácie potrebné pre vybudovanie náhradného chodníka, žiada 

MsÚ vypracovať dva odhady celkových nákladov – prvá varianta by obsahovala vybudovanie 

kompletného náhradného chodníka, t.j. chodník popri Ružindolskej ceste aj chodník spájajúci 

Ružinolskú cestu s ul. Leoša Janáčka; druhý variant obsahuje len vybudovanie chodníka 

spájajúceho Ružindolskú cestu a ul. Leoša Janáčka. (Požiadavka 8.03) 

 

5. VMČ opakovane rieši na rokovaniach sťažnosti na neprispôsobivé správanie sa ľudí 

zdržiavajúcich sa pred pohostinstvom v obchodnom centre Cassale. VMČ si je, i keď 

s poľutovaním, vedomé faktu, že práve toto pohostinstvo je v skutočnosti hniezdom 

spomínaných indivíduí a príčinou ich správania. VMČ preto žiada preskúmať prípadné 

legislatívne možnosti, ktoré by mohli donútiť prenajímateľa priestorov pohostinstva, t.j. firmy 

Dupos, a.s., vypovedať prevádzkarovi pohostinstva nájomnú zmluvu. Ak by takýto postup 

nebol možný, žiada VMČ aspoň poslať v mene Mesta firme Dupos list, v ktorom by Mesto 

vyjadrilo svoje dlhodobé znepokojenie nad situáciou v okolí tejto prevádzky a s požiadavkou 

odstránenia negatívnych dôsledkov prevádzky na okolie (znečisťovanie verejného 

priestranstva návštevníkmi zariadenia, vykonávanie osobnej potreby návštevníkov v okolí 

pohostinstva, obťažovanie okoloidúcich a pod. (Požiadavka 8.04) 

 

6. VMČ vníma stúpajúci trend kriminality vo svojej mestskej časti, žiada preto vyriešiť 

zorganizovanie občianskych hliadok podľa vzoru zo sídliska Linčianska. (Požiadavka 8.05) 

 

 

 



V Trnave, 6.7.2016 

 

 

Schvaľuje: Mgr. Matej Lančarič                               …………………………………… 

         Predseda VMČ 2 

 
 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia VMČ 2 konaného 30.6.2016 

2. „Žiadosť o úpravu parkovacích plôch, obnovu povrchov na komunikáciách 

a modernizáciu detského ihriska“ od obyvateľov bytového domu Čajkovského 2 


