
ZÁPISNICA zo zasadnutia 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

10.02.2022 o 18:00 

 
Miesto : online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 

 

 

Prítomní: 

− Poslanci: 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

− Ing. Dušan Zaťko 

 

− Neposlanci: 

− Ing. Peter Potrok 

 

 

Prítomní občania: 

− Peter Belko 

− zástupca Centra pomoci pre rodinu 

 

 

Neprítomní: 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Ing. Jozef Šúst 

− Michal Adamec 

− Mgr. Diana Boškovská 

− MUDr. Michal Vašíček 

 
 

 

Program: 

 Otvorenie zasadnutia 

 Požiadavky občanov a VMČ 

 Záver 
 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Na úvod prvá zástupkyňa primátora Eva Nemčovská všetkých privítala a vyzvala prítomných, aby 

predniesli svoje požiadavky na VMČ. Zasadnutie sa konalo online formou. 

 



Na VMČ boli doručené nasledovné žiadosti:  

 

- občania žiadajú skultúrniť priestor bezprostredne pred vstupom do mestskej polikliniky na 

Starohájskej ulici, zakázať alebo obmedziť fajčenie pred budovou. 

 

- občania sa dopytujú na vyriešenie prístrešku ako aj dopravné riešenie zastávky MHD na ulici 

Bernolákova, križovatka Sasinkova, vyriešiť pozemok majetkovo právne a  následne realizovať 

plnohodnotnú zastávku. 

 

 
 

 

VMČ žiada:  

 

- vnútrobloky na ulici V. Clementisa 72-83, odstrániť doplnkovú tabulu obsluha, žiada tiež 

dôslednejšie kontrolovať státie vozidiel vo vnútrobloku na chodníku a to aj vozidiel 

s preukazom osôb ŤZP, ktoré majú vjazd povolený iba na čas nevyhnutný, nie však napr. na 

celodenné státie. 

- rovnako v oboch vnútroblokoch spraviť revíziu hracích prvkov, ich prípadnú opravu, nový 

náter, dopadové plochy upraviť, vyčistiť atď. 

 

 
 

 



- vyriešiť už v podstate roky sa opakujúci problém s ničením zelene autami, ktoré zásobujú 

prevádzky na ulici V. Clementisa za potravinami Elin. Riešením môže byť osadenie 

zatrávňovačky alebo fyzicky zamedziť vozidlám prístup na zeleň. 

 

 
 

 
 

- odstrániť plot, ktorý zostal po zrušení kontajnerového stojiska na ulici Tehelná 9. 

 

 



- doplniť zeleň na miestach kde chýba, popri cyklochodníku na ulici Starohájska 9. 

 

 
Dušan Zaťko žiada: 

 

- na podnet občanov z ulice Juraja Slottu 4, zaradiť do nasledujúcej aktualizácie rozpočtu položku 

na realizáciu dvoch svetelných bodov. 

 

 
 

- realizovať ostrovček v rámci priechodu pre peších, z toho dôvodu kapacitne skrátiť odbočovací 

pruh smerom do ulice Tehelná, po zmene bude kapacita 3 vozidlá pre odbočovací pruh, čo je 

dostatočný počet pre zabezpečenie plynulosti na ulici Bučianska. 

 

 



3. ZÁVER: 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválila: PhDr. Eva Nemčovská 

 

 

V Trnave 25.02.2022 


