
Zápisnica č. 10 

 

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

 

konaného prostredníctvom elektronickej komunikácie z dôvodu protipandemických 

opatrení 

 

Všeobecné informácie pre občanov o dianí v mestskej časti 

 

Nakoľko nebolo možné odprezentovať občanom aktuality priamo, robíme tak pomocou tejto 

zápisnice, ktorá bude zverejnená. Predseda vyzdvihuje nasledujúce informácie: 

 

Uzavrela sa II. fáza realizácie polopodzemných kontajnerov. Na niektorých stojiskách prišlo 

na úvod k problémom s odvozom odpadu, nakoľko nastal problém v komunikácii medzi 

referátom zelene na MsU Trnava a Fcc, kde spoločnosť Fcc požadovala v mesačnom 

predstihu orez stromov nad stojiskami. Jednalo sa o 6 lokalít. Tento orez však do doby, kedy 

už začal reálne zvoz odpadu nebol vykonaný. Následne sme operatívne zabezpečili aspoň 

vyčistenie daných stojísk cez spoločnosť Fcc. V súčasnosti už by mal byť problém 

odstránený. 

 

Čo sa týka III a IV fázy realizácie polopodzemných kontajnerov, tak tretia fáza by mala byť 

vysúťažená do konca tohto kalendárneho roka. Následne by sa budúci rok pristúpilo k 

realizácii. Štvrtá fáza by mala byť projekčne dokončená ešte tento rok. 

 

Priebežne s realizáciou polopodzemných kontajnerov sa riešia aj staré stojiská. Tie na 

ktorých bude následne zeleň sa riešia priebežne. Tie na ktorých budú následne nové 

parkovacie miesta sa budú realizovať neskôr, nakoľko je treba k vybudovaniu parkovacích 

miest aj projektovú dokumentáciu. Tá sa priebežne rieši jednotne pri všetkých stojiskách, 

na ktorých budú vybudované parkovacie miesta. 

 

Posledná vec, ktorá ma napadá v súvislosti s polopodzemnými kontajnermi je, že bude v 

mesiaci október vykonaná celoplošná deratizácia, na ktorú už tak trochu tradične 



dohliadnem osobne. Presný dátum si dohadujem s vysúťaženým deratizérom. Ak by sa 

chcel niekto pridať, je samozrejme vítaný. 

 

Sme na rade s rekonštrukciami ciest Slovenská, Poľná, Západná. Predbežne mám od CSka 

prísľub, že by to mohli stihnúť ešte tento rok. Uvidíme ako sa pochlapia. V tejto várke 

rekonštrukcií mám ešte prísľub na rekonštrukciu cesty kolmo od Tajovského smerom k 

obchodu coop jednota až po jednosmerke smerom doľava po ulici Čajkovského a tiež 

opravu chodníku od COOP Jednota po Mozartovu 5, kde pri dažďoch steká blato na 

chodník. 

 

Na poslednom zastupiteľstve bolo v aktualizácii schválených 2000 eur na prípravu 

projektovej dokumentácie k revitalizácii vnútrobloku na Čajkovského ulici. 

 

 

 

Podnety od občanov 

Aj napriek nemožnosti uskutočniť riadne rokovanie získavajú členovia VMČ podnety od 

občanov písomne, elektronicky alebo osobne a niektoré podnety vznieslo samotné VMČ. 

 

1. Podnet od pána Martina Danišoviča, ktorý žiada preveriť možnosti vybudovania nových 

parkovacích miest v okolí bytových domov čajkovského 1,2,3, nakoľko vybudovaním 

polopodzemných kontajnerov prišli obyvatelia týchto bytových domov o možnosti 

parkovania v blízkosti týchto bytových domov. (Požiadavka 10.01) 

 

2. Podnet Tomáša Turanského a požiadavka obyvateľov bytového domu Čajkovského 2, 

ktorí žiadajú Mesto Trnava o osadenie stojanov na bicykle pri ich bytovom dome. 

(Požiadavka 10.02) 

 

3. Podnet pani Kuklovej a obyvateľov bytového domu na Gejzu Dusíka 19 - žiadajú opätovne 

o opravu parkovacej plochy pred bytových domom. Žiadajú o to už 4 roky. Na danom mieste 



pri dažďoch vznikajú veľké kaluže a je doslova nemožné sa dostať k parkujúcim autám. 

Fotodokumentácia v Prílohe 1. (Požiadavka 10.03) 

 

4. Podnet pani Mikulíkovej na vyznačenie prechodu pre chodcov na začiatku ulice K.Mahra 

súbežne s ulicou Bottová pri nákupnom centre Tácka. Fotodokumentácia v Prílohe 2. 

(Požiadavka 10.04) 

 

5. Podnet od obyvateľov z ulice Čajkovského - ľudia sa sťažuju na zvýšený hluk najmä 

počas nočných hodin z areálu bývalej TAZky. Je to akoby silný hluk z nejakého kompresora, 

alebo ventilátora. Zdroj sa nachádza niekede oproti depu, samozrejme za plotom v 

TAZke. Žiadame MsÚ, aby sa obrátil na RÚVZ v tejto veci a aby tam vykonali meranie 

hladiny hluku najmä v nočných hodinách. (Požiadavka 10.05) 

 

6. Na poslednú zápisnicu sme dostali zamietavé stanovisko na našu požiadavku ohľadom 

rekonštrukcie (opravy) chodnika v dezolátnom stave, vedúceho poza BD Mozartova 11 k 

BD Beethovenova 34. Je to úzky chodníček a pomerne krátky, žiadna finančne náročná 

rekonštruckia, takže nerozumieme tomu, prečo by to v tomto roku nemohlo byť 

zrealizované. Chodník je využívaný hlavne obyvateľmi BD Beethovenova 34, čo je 13-

poschodový činžiak s pomerne veľkým počtom obyvateľov. Žiadame rekonštrukciu 

zrealizovať do konca roka 2020. (Požiadavka 10.06) 

 

7. Žiadame riešiť sťažnosť od občanov na asociálov vysedávajúcich na lavičkách v kruhu 

pod kopcom - popíjajú alkohol, rozhadzujú odpadky a vyvolávajú verejné pohoršenie. Tento 

priestor kvôli nim nie je možné využívať želaným spôsobom. Žiadame preto zvýšit kontroly 

zo strany MsP, odrezať spodné konáre stromov (dvoch líp za chodníkom), aby sa to tam 

presvetlilo a bolo vidno na lavičky z cesty, odstrániť betónové nevkusné kocky, aby na nich 

nemohli vysedávať a zgrupovať sa v takom hojnom počte. (Požiadavka 10.07) 

 

8. VMČ žiada zaslať na náhľad plán jesennej výsadby stromov na Prednádraží. 

(Požiadavka 10.08) 

 

9. Pani Pualičková žiada úpravu zelene pri bytovom dome Botanická 2, nakoľko pri kosení 

sa na tento úsek zabudlo. Podnet bol neúspešne riešení aj na Odkaze pre starostu. VMČ 

žiada o nápravu a to možno už pri najbližšej kosbe. /fotodokumentácia č.3/.  (Požiadavka 

10.09) 

 

10. VMČ žiada zaradiť do plánu rekonštrukcií pôvodných kontajnerových stojísk  aj 

vybudovanie parkovacích miest pred bytovým domov G. Dusílk a 10-14 kde je 37 bytov. 

Pred ním je 18 parkovacích miest. V rámci rekonštrukcie VMČ požaduje výstavbu 



parkovacích miest aj na miestach súčasných zelených ostrovčekov. Tento podnet už bol 

schválený pánom Trnkom, ale následne nebol zaradený do rozpočtu mesta na rok 2021.   

(Požiadavka 10.10) 

 


