
Zápisnica č. 14 
 

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

 

konaného dňa  :  23.11.2017 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

Rokovanie otvoril predseda VMČ Mgr. Matej Lančarič žiadosťou spoločenstiev vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov o zjednosmernenie časti ulice Čajkovského. 

 

1. Spoločenstvá vlastníkov bytov na Čajkovského 25-27 a 29-31 si na svojich schôdzach 

jednohlasne odsúhlasili požiadavku na VMČ, v ktorej požadujú zjednosmernenie ulice 

Čajkovského pri ich bytových domoch, pričom prikázaný smer jazdy by mal byť od „štreky“ 

k Mozartovej ulici. Táto téma už bola dávnejšie rozoberaná na schôdzach VMČ, keďže v tejto 

časti naozaj vznikajú kolízne situácie kvôli zaparkovaným autám. Vzhľadom na skúsenosti 

samotných obyvateľov, ktoré vyjadrili na bytovej schôdzi, a relevantnosť samotného návrhu, 

požadujeme zjednosmernenie ulice podľa zápisníc z bytových schôdzí priložených 

v prílohách 2 a 3. (Požiadavka 14.01) 

 

2. Na základe sťažností obyvateľov požadujeme doplniť zvislé značenie prechodu pre 

chodcov pri Čajkovského 18-20. (Požiadavka 14.02) 

 

3. Požadujeme doplniť mobiliár (lavičky, smetný kôš) k detskému ihrisku na A.Kubinu 88 – 

92 vo vnútrobloku (západná strana BD) . (Požiadavka 14.03) 

 

4. Vzhľadom na nevyužité prostriedky určené na komunitné projekty a potrebu ich vyčerpania 

do konca roka požadujeme vybudovať nový chodník popri budove školy na Mozartovej 10.  

Tento chodník je v zlom stave a je hojne využívaný. Použitý material by mal byť zvolený 

adekvátne k zostávajúcim prostriedkom. (Požiadavka 14.04) 

 

5. Pri MŠ na Botanickej ulici 12 sa nachádzajú na betónovej ploche veľké kvetináče (zo 

severnej strany MŠ), ktoré by mohli byť vhodne premiestnené a umožnili by tak jednoduché 

vytvorenie cca 4 parkovacích miest. Vzhľadom na všeobecnú núdzu o parkovacie miesta 

požadujeme zvážiť túto plochu pre ich vytvorenie. (Požiadavka 14.05) 

 

6. Zaevidovali sme sťažnosť na vyvrátený strom medzi MŠ a BD Čajkovského 47, 

požadujeme odstránenie vyvráteného stromu. (Požiadavka 14.06) 

 

7. V zákrute pri výmeníkovej stanici na Šafárikovej ulici často jazdia alebo parkujú vozidlá v 

priľahlej zeleni, čím ju ničia. Požadujeme preto osadenie vyvýšených obrubníkov, ktoré by 

zeleň od cesty oddelili. V prípade najsnosti situáciu upresní predseda VMČ (Požiadavka 

14.07) 

 

8. Požadujeme vytvorenie parkovacích miest prostredníctvom zatrávňovacích tvárnic pozdĺž 

zjazdného chodníka pri bytovom dome Šafárikova 10-13. (Požiadavka 14.08) 

 



9. Požadujeme inštaláciu krytej autobusovej zastávky na Botanickej ulici pri rodinných 

domoch, nakoľko po zmene organizácie MHD už táto zastávka nie je len výstupná, ako to 

bývalo roky predtým. Ľudia čakajúci na autobus tu nie sú nijak krytí pred poveternostnými 

podmienkami. (Požiadavka 14.09) 

 

 

 

V Trnave, 5.12.2017 

 

 

Schvaľuje: Mgr. Matej Lančarič                               …………………………………… 

         Predseda VMČ 

 
 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia VMČ 2 konaného dňa 23.11..2017 

2. Žiadosť od SVB Čajkovského 25 – 27 na zjednosmernenie ulice 

3. Žiadosť od SVB Čajkovského 29 – 31 na zjednosmernenie ulice 

 


