
Zápisnica zo zasadnutia VMČ Trnava - západ 25.9.2019 
 
  Zúčastnení: Uhlík, Svrček, Berhedi, Lančarič, Ostrihoň 
 
 Na úvod boli zúčastnení informovaní o novinkách a aktuálnom dianí v  mestskej časti, ako 
deratizácia, úpravy cestných, chodníkových a  trávnatých plôch po rozkopávkach, ďalšie plánovanie 
deratizácie a  iné.../ 
 
 V druhom bode sme sa zhodli na použití sumy 10000eur určených pre naše vmč, ako komunitné a to 
nasledovne : 
 1. Komunitná záhrada: 
  - kúpa a osadenie altánku pre 10 až 15 osôb so stolom  http://chatky-domceky.sk/drevene-
zahradne-altanky/altanok-karin 
 - lavičky s operadlom 2ks 
 - plechový uzamykateľný záhradný domček na náradie vyššej hodnoty, keďže  treba vypratať priestor 
wc v budove ktoré sa zatiaľ využíva ako sklad a  využíva ho aj včelár 
 - elektrický drvič záhradného odpadu + predlžovačka 50m 
 - 2ks komposte 
 - spojky a 2ks striekacie pištole na záhradné hadice. 
Kontaktná osoba pre pána Moťovského bude Juraj Svrček. 
 
 2. Informačné tabule /kontaktné osoby pre konkretizovanie vizuálu a textu sú páni Lančarič a 
Mihočka/. 
 
O tom, že sa členovia VMČ rozhodli práve pre tieto projekty, rozhodlo hlasovanie, ktoré sa 
uskutočnilo formou per rollam s výsledkom 11 za a jeden hlasujúci proti. 
 
 
V nasledujúcom  bode programu boli riešené a následne spísané požiadavky členov vmč, ako aj 
občanov a to nasledovne : 
 
 6.01- zabezpečiť  úpravy/odstránenie kríkov pri stojiskách vždy pred  jesennou a jarnou deratizáciou 
tak, aby mohla byť urobená č  najúčinnejšie 
 
 6.02 - obstarávanie a výšku sumy na deratizáciu upraviť tak, aby pokryla  nie len povinné deratizácie 
vyhlásené hlavným hygienikom, ale aj  deratizácie, pri ktorých na potrebu upozornia sami občania. 
sekundárne  vytvoriť alebo nadstaviť komunikačné kanály tak, aby im to bolo umožnené  čo 
najúčinnejšie. 
 
 6.03 - žiadame ponechať otvorený areál kúpaliska v Kamennom mlyne v  určitých presne 
stanovených hodinách. 
 
 6.04 - informovať vmč - trnava západ o pláne jesenného hrabania listov. 
 
 6.05 - preveriť možnosti sfunkčnenia fontány za obytným domom  Tajovského/oproti vchodu do ZUŠ 
Mozartova 
 
 6.06 - napísať stanovisko Mestskej polície k opakovaným sťažnostiam  občanov na rušenie nočného 
kľudu, nadmerný hluk a rôzne formy  vandalizmu,  spôsobené prevádzkou nočného klubu Merenge. 
Taktiež by sme radi prizvali  na nasledujúce stretnutie mestskej časti Trnava - západ /11.12.2019 v  
ZUŠ  Mozartova ulica/ zodpovednú osobu z Mestskej polície. 

http://chatky-domceky.sk/drevene-zahradne-altanky/altanok-karin
http://chatky-domceky.sk/drevene-zahradne-altanky/altanok-karin


 
 6.07 - žiadame osloviť odbor dopravný, vo veci zrušenia dodatkovej  tabule  pod značkou hlavnej 
cesty na Jazdeckej ulici, ktorá určuje smer hlavnej  cesty Traťová - Krátka doprava, čo je v súčasnom 
štádiu rozostavania  danej  lokality a tiež toho, že hlavná cesta vedie do slepej ulice, absolútne  
nelogické. 
 
 6.08 - občania z bytového domu Lomonosovova 2-5 požadujú orez stromov  pred  svojím bytovým 
domom tak, aby prišlo k určitému presvetleniu daného  územia. taktiež požadujú vybudovať /zhutniť/ 
chodník za svojím bytovým  domom pri zadných dverách, ktoré slúžia ako únikový východ 
 
 6.09 - preveriť možnosť vybudovať studňu v priestoroch komunitnej  záhrady  na Mozartovej ulici. 
 
 6.10 - VMČ požadujem dať do pôvodného stavu plynovú prípojku pred bytovým  domom 
čajkovského 26, nakoľko tá sa prepadla o pol metra a je v tomto  úseku zvýšená možnosť úrazu. 
 
 6.11 taktiež požadujeme od firiem realizujúcich rozkopávky pri  rekonštrukcii plynu, aby po sebe 
odpratali aj konáre, ktoré pri svojej  činnosti vylámali a to konkrétne za bytovými domami Mozartova 
4 až 9 /plus  ďalšie lokality upresníme/ 
 
v poslednom bode programu sa VMČ zhodlo na prioritách, ktoré žiada zaradiť do rozpočtu na rok 
2020 a to nasledovné : 
- cyklochodník Park Janka Krála - Lesopark, 
- prepoj peší /cyklo/ Tajovského - OC Max 
- polopodzemné kontajnery, 
- parking, začiatok lesoparku 


