
Zápisnica č. 13 
 

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

konaného dňa  :  13.9.2021 
 
Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 
 
Program :  

1. Privítanie 
2. Informovanie členov VMČ a verejnosti o aktuálnych novinkách v našej mestskej 

časti 
3. Riešenie podnetov a návrhov 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Priebeh rokovania : 
 
Rokovanie uviedol predseda M.Uhlík, pričom informoval zúčastnených občanov 
o aktuálne prebiehajúcich projektoch a aktivitách v ich mestskej časti. Nasledovala viac 
menej neformálna diskusia, z ktorej VMČ vydefinovalo nasledujúce požiadavky: 
 

1. VMČ doteraz nedostalo vyjadrenie k požiadavkám z predchádzajúceho strenutia 
č.12 a všeobecne evidencia a vybavovanie týchto požiadaviek nie je 
v uspokojivom stave. Požadujeme preto o dôslednú evidenciu a vyjadrenie ku 
všetkým požiadavkám, ktoré z našich stretnutí vychádzajú. (Požiadavka 13.01) 
 

2. Pán Rafaj sa zaujíma o parkovaciu politiku a jej budúcnosť v našej mestskej 
časti. Nerozumie napríklad, prečo nie je v plane postavenie parkovacieho domu. 
Žiadame link na komplexný document k parkovacej politike a stručné vysvetlenie 
k parkovaciemu domu na Prednádraží. (Požiadavka 13.02) 
 

3. Pán Lukačovič upozornil na problém s parkovaním návštevníkov telocvične na 
ZŠ Mozartova. Títo využívajú v nemalej miere parkovisko pri bytovom dome 
Beethovenova 34, čím zaberajú miesta rezidentom. VMČ má za to, že by mali 
parkovať na betónovom parkovisku pred hlavným vchodom do školy, ktoré je na 
to určenéí, a prejsť do telocvične cez areál školy alebo jej interiér. Požadujeme 
preto, aby boli návštevníci, resp. prevádzkovatelia aktivít v telocvični usmernení 
k parkovaniu pred školou. (Požiadavka 13.03) 
 

4. Aká je perspektíva vybudovania WC pri detskom ihrisku za bytovým domom 
Mozartova 12? Objavujú sa sťažnosti na močenie návštevníkov o priľahlé bytové 
domy. (Požiadavka 13.04) 
 

5. Objavila sa sťažnosť na pracovníka, ktorý upratuje ihrisko za bytovým domom 
Mozartova 12, kedy bol tento pracovník videný, ako pozbierané odpadky zahodil 



do smetného koša, čím sa tento kôš zaplnil. VMČ požaduje odnášanie týchto 
odpadkov so sebou, prípadne koordináciu s FCC. (Požiadavka 13.05) 
 

6. VMČ požaduje orezať stromy pri parkovisku medzi bytovými domami Mozartova 
11 a Beethovenova 34 (na hranici areálu ZŠ), ktoré zacláňajú pouličnému 
osvetleniu. (Požiadavka 13.06) 
 

7. VMČ požaduje zriadenie zberu drevín a orezkov pre bytové domy, rovnako ako 
je to pre domy rodinné. Nájde sa množstvo príkladov, kedy sa obyvatelia BD 
starajú o zeleň sami. Požadujeme vytvorenie harmonogramu pre tento zber a 
upovedomenie občanov. (Požiadavka 13.07) 
 

8. VMČ požaduje zaslať/zverejniť harmonogram starostlivosti o zelen v našej 
mestskej časti, aj s definovaním ktorá firma má čo na starosti. (Požiadavka 
13.08) 
 

9. VMČ požaduje preverenie možnosti „adopcie zelene“, kedy by po dohode Mesta 
a konkrétneho bytového domu došlo k presunu starostlivosti o zeleň 
v dohodnutom území na spoločenstvo vlastníkov, vrátane adekvátnej finančnej 
kompenzácie. (Požiadavka 13.09) 
 

10. Prečo nedokáže mesto kosiť svoje plochy same a potrebuje na túto činnosť 
externú firmu? (Požiadavka 13.10) 
 

11. Po odstránení starých stojísk kontajnerov, ktoré fungovali ako koncentrátory pre 
hlodavce, požadujeme prepracovanie deratizačného plánu, keďže situácia už je 
iná. (Požiadavka 13.11) 
 

12. VMČ bolo upozornené na údajné podnájmy parkovacích miest pod sociálnou 
bytovkou, kedy nájomca ďalej prenajíma parkovacie miesto ďalšiemu 
podnájomníkovi. Dochádza tým pravdepodobne k porušeniu primárnej nájomnej 
zmluvy a nehospodárnosti s parkovacími miestami. Požadujeme preverenie 
situácie a viazanie nájmu parkovacieho miesto aj k ŠPZ vozidla. (Požiadavka 
13.12) 
 

13. Aký je legislatívny stav procesu s garážami za OC Olympia? (Požiadavka 13.13) 
 

14. Aké sú plány s oválom s neexistujúcou fontánou medzi ZŠ Mozartova a BD 
Tajovského 1-3? (Požiadavka 13.14) 
 

15. VMČ zachytilo nespokojnosť občanov s čistením parkovísk, mohlo by sa 
postupovať spôsobom, kedy sa parkovisko na krátky čas uzavrie, aby ho bolo 
možné kompletne vyčistiť. (Požiadavka 13.15) 


