
 Zápisnica č. 12 
 

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

konaného dňa  :  16.6.2021 
 
Účastníci : Martin Uhlík 
                   Matej Lančarič 
                   Adam Mihočka 
                   Andrej Farkaš 
                  Miloš Brezina 
                  Gabriela Cabanová 
                  Štefan Berhedi 
                  Ivan Ostrihoňviď prezenčná listina v prílohe č. 1 
 
Zápisnicu č.12 vyhotovil Adam Mihočka, skontroloval Martin Uhlík, overovateľ zápisnice 
Andrej Farkaš. 
 
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 : 
 
Predseda uviedol rokovanie, privítal zúčastnených a nasledovalo kratšie informovanie zo 
strany členov VMČ o zmenách v komunitnej záhrade, aktuálnych akciách v našej 
mestskej časti a revitalizácie bývalých kontajnerových stojísk. 
 
1. Obšírnejšia diskusia vznikla okolo aktuálneho spôsobu starostlivosti o zeleň. VMČ 
musí konštatovať, že tým, že sa o zeleň stará viacero firiem, kvalita starostlivosti sa 
zhoršila, pretože chýba spoločný koncept, prípadne sa údržba vykonáva nedôsledne. 
VMČ požaduje, aby starostlivosť o zeleň v našej mestskej časti vykonávala jedna firma. 
(Požiadavka 12.01) 
 
2. VMČ požaduje orezať konáre pretŕčajúce cez plot nad chodník z areálu ZŠ 
Lomonosovova. Zrejme sa jedná o kompetenciu školníka. (Požiadavka 12.02) 
 
3. VMČ žiada orezať konáre prevísajúce príliš nízko nad chodník na štreke. (Požiadavka 
12.03) 
 
4. VMČ žiada odstrániť kamienky zo zimnej údržby, ktoré sú stále na chodníkoch a 
cyklochodníkoch. (Požiadavka 12.04) 



 
5. VMČ žiada orezať kríky pred križovatkami a prechodmi pre chodcov, kde je vďaka nim 
zamedzované dobrému výhľadu na cestu. Táto situácia sa vyskytuje na križovatke na 
Mozartovej ulici pri zdravotnom stredisku a na prechode pre chodcov na začiatku ul. 
B.Smetanu pred hotelom Nukleon. (Požiadavka 12.05) 
 
6. VMČ žiada reklamovať službu kosenia okolo bytového domu Mozartova 12, kde prišlo 
k rozsiahlemu poškodeniu obyvateľmi vysadenej okrasnej zelene a zničeniu tuje. 
(Požiadavka 12.06) 
 
7. Je v budúcnosti plánovaná kruhová križovatka Botanická - Dusíka? (Požiadavka 
12.07) 
 
8. Je možné a za akých podmienok klasifikovať z dopravného hľadiska lokalitu Za Traťou 
ú„spomaľovacím vankúšom“ ? (Požiadavka 12.08) 
 
9. VMČ požaduje návrat k plneniu požiadaviek z rokovaní VMČ a ich revidenciu plnenie 
úloh od začiatku volebného obdobia a následne po každom stretnutí VMČ tak, aby boli 
nie len odpovede, ale aj zoznam plnených úloh k dispozícii vždy na nasledujúcom 
stretnutí výboru mestskej časti (Požiadavka 12.09) 
 
10. VMČ žiada vyzvať ZŠ Narnia, aby nevodili deti na verejné ihriská, najmä tie, ktoré sú 
určené pre podstatne menšie deti. (Požiadavka 12.10) 
 
11. VMČ žiada zvýšiť hliadkovanie na detskom ihrisku, resp. lavičkách, na Čajkovského 
pred Jednotou a taktiež v Parku Janka Kráľa. Objavili sa informácie, že sa tu v 
podvečerných hodinách nielen vo veľkom požívajú alkoholické nápoje, ale aj predávajú 
drogy. (Požiadavka 12.11) 
 
12. VMČ požaduje odstrániť z Beethovenovho parku šachové stolíky a betónové kocky, 
keďže sa míňajú svojmu účelu a sú využívané skôr asociálmi. Navrhujeme ich premiestniť 
na vhodné miesta do Kamenného mlyna. (Požiadavka 12.12) 
 
13. VMČ sa pýta koľko dní po nalepení výzvy na odstránenie vozidla, má byť auto 
odstránené mestom (na náklady držiteľa motorového vozidla)? Malo by to byť 60 dní. 
Vozidlo oproti ZUŠ Mozartova /fotka vozidla príloha č.2/ je tam už určite oveľa viac ako 
60 dní. VMČ by takisto zaujímal počet áut v našej mestskej časti, ktoré momentálne majú 
takúto výzvu nalepenú aj s dátumom kedy bola výzva na auto nalepená. VMČ taktiež 
žiada o odstránenie vozidiel, ktorým už uplynula lehota na odstránenie majiteľom, 
nakoľko sa častokrát nachádzajú v lokalitách s nedostatkom parkovacích miest. 
(Požiadavka 12.13) 
 



 
 
14.  Júius Deák reaguje na opravu chodníku pre bytovým domom Botanická 10 a žiada 
informáciu o tom, kto predmetnú opravu výtlku realizoval, nakoľko z jeho pohľadu ide 
o odfláknutú a nekvalitne realizovanú opravu. (Požiadavka 12.14) 
 


