
Zápisnica č. 9 

 

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

 

konaného dňa  :  10.6.2020 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

Toto pomerne dlhé rokovanie s hojnou účasťou otvoril predseda VMČ Martin Uhlík a uviedol 
prvú z troch hlavných tém - garáže na Prednádraží. Slovo k tejto problematike odovzdal 
Tiborovi Pekarčíkovi. 

 

1. Prítomným občanom bol vysvetlený už začatý postup mesta vo veci zužitkovania 
strategických pozemkov pod ich garážami, ako aj plánovaná ponuka odkúpenia garáží 
mestom. Z diskusie tiež vyplynulo, že nepristúpenie k takejto ponuke vedie k súdnemu 
procesu s mestom, pričom ale možnosť výhry mesta je otázna, keďže stavby už boli 
legalizované. VMČ žiada preveriť, či týmto postupom mesto neriskuje vytvorenie množstva 
nevýhodných súdnych sporov. (Požiadavka 09.01) 

 

Druhý zástupca primátora tiež prisľúbil, že do najbližšieho VMČ bude vypracovaný znalecký 
posudok, na základe ktorého bude určená odkupná cena. Požadujeme dohliadnuť na tento 
proces v čo najskoršom termíne.  (Požiadavka 09.02) 

 

K téme možno ešte poznamenať, že občania vnímali postup mesta rozpačito hlavne z 
dôvodu, že im nebolo v oznámení vysvetlené prečo a s akým zámerom mesto nepredlžuje 
nájomné zmluvy. O zámeroch parkovacieho domu alebo domu sociálnych služieb sa 
dozvedajú až na tomto rokovaní. Žiadame preto v budúcich podobných oznámeniach 
zahŕňať aj zdôvodnenie. (Požiadavka 09.03) 

 

2. Občanom bol predstavený projekt cyklotrasy cez Beethovenov park, avšak nestretol sa s 
veľkým úspechom. Problémom je hlavne pretnutie súvislej zelene asfaltom všeobecne, 
možnosť nastúpiť na cyklotrasu na málo miestach (čo núti cyklistu ísť cez trávu) a ohrozenie 
stromov v dôsledku poškodenia ich koreňov (na niektorých miestach je cyklotrasa veľmi 



blízko). Ako druhá alternatíva sa javí rozšírenie komunikácie Beethovenova -  Čajkovského 
a vybudovanie cyklotrasy s vyvýšeným obrubníkom po vzore T. Vansovej. Tu by nebolo 
potrebné budovať osvetlenie, ale musela by sa prerábať vozovka, čo by sa mohlo realizovať 
s plánovanou prerábkou tejto komunikácie. Žiadame preverenie aj tejto možnosti, 
prípadných rizík a zhruba porovnanie nákladov (lacnejšia - drahšia) (Požiadavka 09.04) 

 

3. O Parku J. Kráľa prebehla dlhšia diskusia a občania boli ubezpečení, že zadná časť parku 
zostane prírodná a že projekt nemusí byť naplnený do bodky ako je nakreslený. Spomenulo 
sa tiež zozbieranie 700 podnetov k budovaniu lesoparku v minulosti a fakt, že sa toho treba 
stále držať. Zrušenie ochranného VZN vnímajú občania ako cestu k urbanizácii parku, je 
preto potrebné konkrétne vysvetlenie, akým spôsobom prekáža toto VZN revitalizácii parku 
J.Kráľa v zmysle víťazného projektu (s prihliadnutím na prípadné navýšenie povolenej 
plochy stavby v tomto VZN) (Požiadavka 09.05) 

 

4. Podnety občanov 

 Pri G.Dusíka 46 mali byť vysadené náhradné stromy za smreky, údajne sa tak 
ale nestalo. Žiadame preveriť a v prípade, že je to pravda, posadiť náhradné 
stromy tak, aby čo najviac zútulnili bezprostredné okolie nových polopodzemných 
kontajnerov na tomto mieste. (Požiadavka 09.06) 

 do cyklotrasy na T.Vansovej zasahujú konáre stromov. Žiadame orez týchto 
stromov / požiadavka 09.07/ foto1 ako príloha v nasledujúcom maily /pre potreby  
Moťovského/ 

 z dôvodu budovania polopodzemných kontajnerov požadujú občania z 
bytového domu Čajkovského 3 vybudovať bezbariériový prístup na chodník foto2 
/ pre potreby Moťovského/ 

 žiadame rekoštrukciu úzkeho prepojovacieho chodníku medzi Beethovenovou 
34 a Mozartovou 11 z dôvodu veľmi zlého technického stavu. 

 

S pozdravom 

 

Martin Uhlík 

predseda VMČ Trnava západ 


