
 

 

Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia výboru mestských častí - č. 4: Trnava - východ 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.  

 

Dátum, čas: 

31. máj 2018 17:00 – 18:30 hod. 

Miesto: Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

 

Program rokovania: 

Bod č.1: Otvorenie a privítanie 

Rokovanie viedol predseda VMČ č. 4 Mgr. Jozef Pikna. Predsedajúci na základe 

prezenčnej listiny skonštatoval, že na základe prítomnosti členov je VMČ 

uznášaniaschopné.  Zároveň privítal všetkých členov VMČ ako i hostí. Predstavil 

program zasadnutia, ktorý všetci členovia jednohlasne schválili.  

Hlasovanie za program zasadnutia VMČ č. 4:  

Za:   7 

Proti:    0 

Zdržal sa:   0 

 

Bod č.2: Príprava podujatia pre občanov pod názvom Grilovačka 

1. Realizácia podujatia VMČ Grilovačka na sídlisku Družba pri detskom ihrisku za 

VÚC. Návrh dátumu uskutočnenia podujatia je 28. júna 2018 od 17:30 hod. V 

rámci diskusie odznel návrh PhDr. Štefunka, aby sa catering realizoval vo 

vlastnej réžii. S návrhom však členovia VMČ nesúhlasili nakoľko je pri príprave 

väčšieho množstva jedla zdravotné ako i hygienické riziko, ktoré by musel 

znášať organizátor podujatia. Preto členovia jednohlasne hlasovali za možnosť 

realizovať catering prostredníctvom spoločnosti, ktorá má všetky potrebné 

povolenia na vykonávanie takejto činnosti. Predpokladaný rozpočet na podujatie 

je vo výške 2 200 €.  

 

 

Hlasovanie za uskutočnenie podujatia Grilovačka a odsúhlasenie cateringu 

prostredníctvom dodávateľskej firmy: 



 

 

Za:   7 

Proti:    1 

Zdržal sa:   0 

 

Doplnené hlasovanie per rollam člonov, ktorí neboli prítomný na osobnom zasadnutí 

VMČ č. 4: Trnava - východ: : 

Za:   3 

Proti:    1 

Zdržal sa:   0 

 

Podujatie Grilovačka sa uskutoční dňa 28. 6. 2018 prostredníctvom cateringu 

dodávateľskej firmy.  

 

Bod č.3: Rôzne: 

- schválenie požiadavky 4 300 € na doplnenie a vybudovanie lavičiek piknikového 

stola, smetných košov na ul. Tehelná 16 – 26 a dve lavičky a smetný kôš na ul. 

Clementisova 32. 

- schválenie požiadavky 3 500 € na prístupový chodník do Materskej školy na ul. T. 

Tekela 1 v Trnave.  

-  požiadavka o nastriekanie prechodu pre chodcov pri V. Clementisa 58. Chodník bol 

vybudovaný na jeseň 2017 a prechod tam stále nie je. Napriek prísľubu, že keď bude 

lepšie počasie. 

 

Hlasovanie za realizovanie požiadaviek v bode 3. rôzne: 

Za:   7 

Proti:    0 

Zdržal sa:   0 

 

 

 

 

  Zapísal: Mgr. Michal Lipovský 

 

  Schválil:  Mgr. Jozef Pikna 



 

 

 


