
Dátum, čas:  
28.09.2016 17:00 – 19:30 hod.      

Miesto konania: 
Klubovňa  
Stredisko sociálnej starostlivosti 
V. Clementisa 51 
Trnava 

Prítomní: Členovia VMČ a hostia  

 

Rokovanie viedol predseda VMČ č. 4 Mgr. Jozef Pikna. Predsedajúci privítal členov a oboznámil ich 

s programom. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, privítanie členov VMČ príp. hostí a oboznámenie sa  s programom rokovania 

2. p. Moťovský (koordinátor VMČ, MsÚ) informácie o Komunitných projektoch, p. Kadlíček (MsÚ) 
informácie o statickej doprave 

3. Rekapitulácia požiadaviek z ostatného zasadnutia a odpovede z MsÚ 

4. Prednesenie požiadaviek členov VMČ 

5. Diskusia   

6. Rôzne a záver 

Priebeh rokovania: 

1. Otvorenie a oboznámenie sa s programom rokovania.  

2. Návrh ďalších zasadnutí na roky 2017 a 2018 bol jednomyseľne schválený na tieto termíny: 

2.1.1. 2017: 25.1., 29.3., 31.5., 27.9., 2.11. 

2.1.2. 2018: 31.1., 28.3., 30.5., 26.9., 28.11. 

2.1.3. Rozpis bude zverejnený na infotabuliach mesta Trnava. 

3. p. Moťovský, MsÚ: Informoval členov VMČ a hostí o komunitných projektoch a ich podmienkach 

pre mestské časti.  

4. p. Kadlíček, MsÚ: Poskytol základné informácie o koncepcii parkovania, nasledovala diskusia s 

členmi a hosťami 

5. Rôzne: 

5.1. V nadväznosti na koncepciu parkovania sa do diskusie zapojili zástupcovia obyvateľov 

Koniarekovej ulice pod vedením p. Letovanca a poukázali na dlhotrvajúce problémy:  

- s parkovaním (obyvatelia musia platiť za parkovacie miesto 28€ železniciam SR, miesta 

sú vytvorené na ceste vo vlastníctve mesta),  

- na ceste nie sú použité štandardné dopravné značenia,  



- inžinierske siete  v danej lokalite sú bez údržby,  

- o správu (trávniky, stromy, deratizácia, atď.) sa nikto nestará.  

Obyvateľom boli poslancami sprostredkované informácie ohľadom rokovaní o odkúpení 

pozemkov mestom – situácia je komplikovaná , občania sú rukojemníkmi.  

5.2. Obyvateľ bytového domu na ulici T. Tekela p. Vagovský poukázal na prehustenú premávku 

na Clementisovej priamo pod oknami bytových domov (v susedstve T. Tekela), prejazd 

zakázaný nikto nerešpektuje, vozidlá idú cez Družbu z dôvodu aby obišli svetelné križovatky 

na Hlbokej ulici , a križovatke ulíc Hlbokej a Rybníkovej. Požiadavka na riešenie situácie.  U: 

VMČ požaduje riešiť situáciu z prehustenou dynamickou dopravou na ulici V. Clementisa 

(napr. vytvorenie obytnej zóny) 

5.3. Hosť, Ing. Belko – diskusia ohľadom aktualít s parkovaním. 

6. Rekapitulácia požiadaviek z ostatného zasadnutia a odpovede z MSÚ 

6.1. Bod 4 – Napriek tomu, že stojiská sú budované v zmysle návrhu OÚRak dochádza na nich 

k rozfukovaniu smetí.  

6.2. Bod 11 – Výjazdy na ulicu V. Clementisa – je potrebné doriešiť tak aby boli bezpečné (z okien 

vozidla nie je výhľad na križovatku dostačujúci na bezpečný prejazd. 

6.3. Bod 12 – výjazdy Kaufland – Lidl na ulici V. Clementisa  

6.4. Bod 13 – Priechod pre chodcov – V. Clementisa 58 

6.5. Bod 2, Odpoveď na požiadavky zo zasadnutia 30.3.2016 – občania doložili petíciu (k 

dispozícii u predsedu VMČ p. Piknu) 

6.6. Bod 20, Odpoveď na požiadavky zo zasadnutia 30.3.2016 - Situácia je v súčasnosti taká, že v 

každom z vchodov 24, 25 a 26 žije jeden človek, ktorý je odkázaný na invalidný vozík. Činžiak 

sa pripravuje na modernizáciu, v rámci ktorej bude mať nový výťah výstup aj k zadnému 

vchodu, aby vozíčkari nemuseli absolvovať náročnú manipuláciu s vozíkom po schodisku. 

Celá investícia do výťahu však môže byť zbytočná, ak pri výstupe z výťahu a prejdení cez 

dvere vojdú rovno na trávnik, príp. do blata. K odpovedi z MsÚ citujeme vysvetlenie 

obyvateľov: „vozíčkar z vchodu 26 sa zvezie výťahom na prízemie. potom ho znesú jednými 

schodmi do pivnice, odomkne si vchod do pivnice 26 prejde popod vchod 26. potom si 

odomkne dvere medzi 26 a 25 a prejde do pivníc vchodu 25. potom prejde popod vchod 25 

a odomkne si dvere ku vchodu 24. potom prejde popod vchod 24 a odomkne si dvoje dvere 

k vchodu 23. potom ho vynesú jednými schodmi k zadnému vchodu 23 a tam sa konečne 

dostane na chodník, ktorý mesto vybudovalo pri jedinom zo štyroch vchodov“. 

6.7. Bod 26, Odpoveď na požiadavky zo zasadnutia 30.3.2016 – MsÚ prisľúbil realizáciu 

vyznačenia priechodov pre chodcov pri vjazde k bytovým domom na ulici Hlboká 17 v júli 

2016 – do dnešného dňa neboli priechody vyznačené! 

 



7. Prednesenie požiadaviek členov VMČ 

7.1. Členom VMČ bola prednesená požiadavka obyvateľov bytového domu  V. Clementisa 58-60 

ohľadom vyasfaltovania parkoviska pred bytovým domom a vyznačenie kolmých 

a pozdĺžnych parkovacích miest. U: VMČ požaduje vyasfaltovanie parkoviska a vyznačenie 

parkovacích miest pred bytovými domami na ulici V. Clementisa 52-60. 

8. Diskusia  

9. Rôzne a Záver 

10. Uznesenia: 

10.1. VMČ požaduje neodkladné riešenie situácie obyvateľov Koniarekovej ulice 

a starostlivosť o kosenie, deratizáciu, údržbu stromov, navrhujeme využiť všetky dostupné 

prostriedky (úrady, hygienu, ...), riešiť ďalej, neuspokojiť sa s aktuálnym stavom. 

10.2. VMČ žiada aby MsÚ zabezpečil kontajnerové schodiská tak aby nedochádzalo 

k rozfukovaniu smetí. 

10.3. VMČ žiada aby v prípade výjazdov na ul. V. Clementisa (bod 6.1)  bolo navrhnuté 

a zrealizované iné relevantné opatrenie. 

10.4. VMČ v prípade výjazdov Kaufland – Lidl na ulici V. Clementisa čiastočne súhlasí 

s návrhom mesta na osadenie prenosných cestných obrubníkov, tak aby sa neobmedzil vjazd 

z oboch smerov, ale zakázal výjazd do ľavej strany a vznikli tým aj ostrovčeky pre bezpečný 

prechod chodcov. 

10.5. VMČ naďalej žiada o zjednosmernenie časti Tehelnej ulice v zmysle požiadavky zo 

zasadnutia 30.3.2016 (Uznesenie č. 2) 

10.6. VMČ požaduje na ulici V. Clementisa 58 dobudovať priechody pre chodcov aj vrátane 

súvisiaceho chodníka tak ako na V. Clementisa 55, ale aj vrátane vyznačenia priechodu po 

chodník medzi bytovými domami cez parkovisko (obrázok bol v zápisnici z 25.5.2016) 

10.7. VMČ opätovne a dôrazne žiada dobudovanie chodníka ku všetkým zadným vchodom 

bytového domu Hlboká č. 23-26, v zmysle požiadavky zo zasadnutia 30.3.2016!   

10.8. VMČ žiada na vjazde k bytovým domom na ulici Hlboká 17 o čo najskoršie vyznačenie 

priechodov pre chodcov v zmysle požiadavky zo zasadnutia 30.3.2016 (Uznesenie č. 27, 

príloha č. 11) 

Zapísal: Mgr. Pavol Fojtík 

Schválil: Mgr. Jozef Pikna 

  



Príloha č. 1 

 


