
Zápisnica č. 15 
 

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

 

konaného dňa  :  8.2.2018 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

Rokovanie otvoril predseda VMČ Mgr. Matej Lančarič, pričom ponúkol v úvode priestor 

prítomným občanom. Tí ale boli zvedaví na celý priebeh rokovania, a tak sa VMČ zaoberalo 

ich podnetmi až na záver. 

 

1. VMČ obdržalo sťažnosť obyvateľov na prevádzku tanečného štúdia Crazy Family na 

Botanickej ulici č. 36 (príloha č.2). Hlavným problémom je podľa sťažnosti ruch a nedostatok 

parkovacích miest pre takýto typ prevádzky, ale aj správanie samotných prevádzkovateľov 

a ich zákazníkov. Na základe týchto poznatkov VMČ jednohlasne neodporúča vyhovieť 

požiadavke tanečného štúdia vybudovať na priľahlom mestskom pozemku ďalšie 

parkovacie miesta, nakoľko by mal byť takýto úkon na pozemkoch samotného štúdia, ktorého 

prevádzka v tejto lokalite je už aj tak sporná. Všetci prítomní členovia hlasovali za tento 

návrh. (Požiadavka 15.01) 

 

2. Členovia VMČ súhlasia s požiadavkou občanov, podloženou stanoviskom spoločenstva 

vlastníkov bytov Botanická 19 – 22 (príloha č.3), o zjednosmernenie komunikácie v smere 

vchodov Botanická 19 – 22. Všetci prítomní členovia hlasovali za tento návrh. VMČ žiada 

MsÚ zabezpečiť zjednosmernenie predmetnej komunikácie.  

(Požiadavka 15.02) 

 

3. Predseda VMČ oboznámil zúčastnených členov aj občanov o možnosti čerpať v roku 2018 

z balíku vo výške 10 000 € na Komunitné projekty VMČ. 

 

4. Pán Rafaj a pani Rafajová z radov občanov sa zaujímali o viaceré témy z oblasti politiky 

a činnosti mesta. Požadujeme stručne odpovedať na ich nasledovné otázky: 

 Existuje nejaká mestská politika parkovania? 

 Aké kompetencie a vplyv má mesto na vybudovanie západného obchvatu (za 

Prednádražím)? Kedy by k tomu mohlo prísť? Dokáže mesto tento proces urýchliť? 

 Prečo nie je možné odstrániť zápach v meste? Prečo nemôže vzniknúť podobne ako 

cestný obchvat, obchvat kanalizačný? 

 Je možné zrevitalizovať ovál v areáli ZŠ Mozartova tak, aby bol využívaný ako v 

minulosti, t.j. pre voľnočasové športové aktivity občanmi? 

 

5. VMČ žiada zrekultivovať a zatrávniť poškodené a rozjazdené plochy zelene, ktoré vznikli 

pri poruche vody resp. rozkopávke, ktorú realizovala spoločnosť TAVOS, situovanej vedľa 

spomaľovacieho prahu pri MŠ Čajkovského 28 

(Požiadavka 15.03) 

 

 

 

 



V Trnave, 16.2.2018 

 

 

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

         Predseda VMČ 

 
 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia VMČ 2 konaného dňa 8.2.2018 

2. Sťažnosť obyvateľov na prevádzku Crazy Family na Botanickej 36 

3. Požiadavka SVB Botanická 19 – 22 o zjednosmernenie komunikácie 


