
Zápisnica č. 8 
 

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

konaného dňa  :  19.2.2020 
 
Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 
 
Priebeh rokovania : 
 
Rokovanie otvoril predseda VMČ Martin Uhlík a slovo odovzdal členovi VMČ Petrovi 
Šujanovi, ktorý otvoril hlavnú tému rokovania - budovanie polopodzemných kontajnerov. 
 
Prítomní občania boli oboznámení s jednotlivými fázami budovania, spôsobom ich 
obstarávania a hlavne s obmedzeniami pri výbere umiestnenia stanovíšť PPK. 
 
1. VMČ požaduje, aby sa v rámci revitalizácie vnútroblokov pri Čajkovského 14 - 23 
vybudovalo stanovisko PPK pred bytovým domom Čajkovského 21 (namiesto budovania 
v rámci etáp) (Požiadavka 08.01) 
 
2. Umiestnenie stojiska č.5 vyvolalo medzi zúčastnenými nevôľu, nakoľko sa nachádza 
blízko balkónov a občania sa obávajú zápachu hlavne v letných mesiacoch. VMČ 
požaduje preskúmať projektantom možnosti umiestnenia tohto stojiska podľa doloženého 
nákresu v prílohe č.2. (Požiadavka 08.02) 
 
3. Občania z bytového domu v parku J.Kráľa (Staničná ul.) sa zaujímajú o osud ich 
existujúceho stojiska. Keďže najbližšie PPK stojisko je naprojektované až na 
Lomonosovovej ulici, budú používať to, alebo im exitujúce stojisko zostane zachované?  
(Požiadavka 08.03) 
 
4. Občanom chýba chodník, ktorý by doplnil novovybudovaný chodník poza bytové 
družstvo tak, aby ľudia idúci z Botanickej napr. na poštu nemuseli používať rozbitý povrch 
medzi garážami. Pre starších ľudí alebo kočíky je to problém a musia si nadchádzať až k 
prechodu cez Beethovenovu ul. Očakávali teda aj chodník vedúci od pošty poza garáže 
kolmo k plotu špeciálnej školy, čim by sa dotvoril trojuholník. Je vhodné dobudovať tento 
chodník, alebo bude problém vyriešený v rámci plánovaných zmien v mieste garáží? 
(Požiadavka 08.04) 
 
5. VMČ žiada reklamovať navrátenie chodníka do pôvodného stavu po rozkopávke, jedná 
sa o miesto pri prechode pre chodcov paralelnom s Tajovského ul., medzi novým bytovým 
domom s nájomnými bytmi a oblasťou okolo polikliniky (GPS súradnice 48.369365, 
17.568610). Dlažba je tu uložená krivo, s medzerami a prepadlinami.  (Požiadavka 08.05) 
 
6. VMČ žiada obnoviť náter na lavičkách vo vnútrobloku Čajkovského 19 - 23.  
(Požiadavka 08.06) 



7. VMČ reaguje na odpoveď MÚ z posledného rokovania č. 2.5.5 - tri smetné sú málo pre 
takto frekventované miesto a sú rýchlo naplnené. Požadujeme doplniť tri kameninové 
koše: pred COOP Jednota, pred pohostinstvo Cassale a pred kvetinárstvo (resp. 
vyústenie schodiska).  (Požiadavka 08.07) 
 
8. VMČ žiada riešiť situáciu so stojacou vodou pred BD Tajovského 10-12, kde voda po 
daždi nedteká do trávy.  (Požiadavka 08.08) 


