
Zápisnica č. 11 
 

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

konaného prostredníctvom elektronickej komunikácie z dôvodu protipandemických  
opatrení v období od 2.3 do 26.3.2021, ktorého sa zúčastnili všetci členovia VMČ                            
 

 
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 Rafaja, ktorý sa pýta, kedy sa uskutočnilo predchádzajúce online VMČ 
a kedy z neho bola vyhotovená zápisnica  (Požiadavka 11.01) 
 
2. Podnet od pána Rafaja, ktorý sa pýta, z akého dôvodu sa v Zápisnici uvádza, že bola 
uzavretá II. fáza realizácie polopodzemných kontajnerov, keď to nezodpovedá 
skutočnosti a prečo neboli v II. Fáze vybudované stojiská č.8 a č.9 napriek tomu, že na 
ne boli vyčlenené finančné prostriedky (Požiadavka 11.02) 
 
3. Podnet od pána Rafaja, ktorý sa pýta, aký bol rozpočet na vybudovanie všetkých stojísk 
v II. Etape a aký rozpočet bol na vybudovanie stojísk č.8 a č.9 (Požiadavka 11.03) 
 
4. Podnet od pána Rafaja, ktorý sa pýta, kto rozhodol o tom, že stojiská č.8 a č.9 nebudú 
vybudované v II. Fáze a kde boli použité finančné prostriedky určené na vybudovanie 
týchto stojísk a kedy je predpokladané termín dobudovania týchto stojísk (Požiadavka 
11.04) 
 
5. Podnet od pána Rafaja, ktorý žiada uverejniť: 
a)    harmonogram zberu lístia na rok 2021 
b)    harmonogram čistenia ulíc po zime ,vrátane uvedenia zodpovedných za výkon zberu 
a čistenia. (Požiadavka 11.05) 
 
6. Viac podnetov od pani Lukačovičovej, ktoré sú zhrnuté do jedného bodu :  
- vyčistenie ciest od kamienkov - zimného posypu (Požiadavka 11.06/a) 
- vyčistenie odpadových kanálov na ceste (Požiadavka 11.06/b) 
- vybudovanie chodníka  medzi Mozartova 11 a Beethovena 34, ktorý je v havarijnom      
stave (Požiadavka 11.06/c) 
- úprava - orezávanie živého plota na parkovisku pri telocvični Mozartova 10, každú 
sezónu na to musíme upozorňovať, nakoľko to mesto nemá v harmonograme 
(Požiadavka 11.06/d) 
-  vyriešiť problémy s parkovaním pre rezidentov, parkovisko pri telocvični Mozartova 10 
je v čase príchodu obyvateľov z práce od 15. - 18. H obsadené návštevníkmi telocvične, 
prípadne čakajúci na ceste blokujú príjazd a nechávajú naštartované vozidlo desiatky 
minút. Ako riešenie navrhuje parkovanie v areály školy na Mozartovej. (Požiadavka 
11.06/e)  
 



 
 
7. Podnet od pána Arestu, ktorý upozorňuje na zlé riešenie dopravného značenia na ul. 
Kornela Mahra, cesta popri futbalovému ihrisku, kde sa Inštalovalo nové značenia (foto 
v prílohe1) "Školskej zóny", bez toho aby sa odstránilo, alebo upravilo existujúce 
dopravné značenie. V tejto chvíli je však rozpor v značeniach, školská zóna totiž dovoľuje 
státie, existujúca značka zákaz státia zasa zakazuje. . (Požiadavka 11.07)  
 
8. Podnet od pána Repáňa, ktorý upozorňuje a žiada nápravu hneď v niekoľkých bodoch 
v časti Kočiské a to : - oprava výmolov a výtlkov, oprava poškodenej značky. Všetko na 
príjazdovej komunikácii, 
- strih prerastených kríkov a stromov, ktoré zasahujú do vozovky, 
- opravu pouličného osvetlenia, 
- vyriešiť chábajúcu kanalizáciu a dodávky pitnej vody,  
- častejšie kontroly zo strany Mestskej polície. (Požiadavka 11.08) 
 
9. Niekoľko podnetov od občanov sa týka orezu kríkov v ZŠ a tiež MŠ na ulici K.Mahra, 
ktoré sú prerastené a zasahujú do chodníkov a komunikácií. Taktiež občania v tejto 
lokalite žiadajú odstránenia orezaných kríkov a drevín /pravdepodobne orezaných 
ilegálne/ v okolí ulíc K.Mahra a B.Smetanu. (Požiadavka 11.09) 
 
10. Podnet od pána Klaseka, ktorý navrhuje predĺženie otváracích hodín v zbernom 
dvore za ulici Tajovského a takžiež o možnosť, či by zberný dvor nemohol mať kontajner 
aj na bio-zelený odpad, nakoľko zberný dvoj na ulici Bottovej bude slúžiť ako Re-use 
centrum. (Požiadavka 11.10) 
 
11. Podnet od pána Deáka, ktorý žiada urgentne zaradiť do plánu opravy chodníkov a 
komunikácii aj opravu chodníku /diera/ pred bytovým domov Botanická 10, nakoľko bola 
táto oprava naplánovaná už v roku 2019 a do dnešného dňa sa nerealizovala. . (Poži-
adavka 11.11) 
 
12. Podnet od viacerých obyvateľov mestskej časti Trnava-západ, ktorí žiadajú odde- 
Liť po celej dĺžke parku Janka Kráľa na chodníku časť pre chodcov a cyklistov, nakoľko 
s prichádzajúcimi teplejšími dňami a zvýšenou frekvenciou či už peších alebo cyklo, 
prichádza k častým kolíziám. . (Požiadavka 11.12) 
 
13. VMC ziada MsU preverit moznost zlegalizovania ohniska, ktore sa nachadza v are-
ali komunitnej zahrady na Mozartovej 10. VMC ziada MsU o vypravovanie pripadneho 
prevadzkoveho poriadku ohniska, ktory by sa zverejnil na altanku. Obdobne ako 
prevadzkovy poriadok ohniska v Kamennom mlyne. (Požiadavka 11.13)  
 
V prílohe mailu pripájam ešte raz odpovede z ostatného VMČ. 
 
S pozdravom 
 
Martin Uhlík 
 



 
 
 
 
 
 


