
ZÁPISNICA zo zasadnutia 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

21.04.2022 o 17:00 

 
Miesto : Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

 

 

Prítomní: 

 

− Poslanci: 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

− Ing. Dušan Zaťko 

 

− Neposlanci: 

 

 

Prítomní občania: 

− p.Maršala,  p.Hukel, p.Belko, p.Vitek, občania z ulice Tehelná 

 

 

Neprítomní: 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− Ing. Jozef Šúst 

− Michal Adamec 

− Mgr. Diana Boškovská 

− MUDr. Michal Vašíček 

− Ing. Peter Potrok 

 
 

 

Program: 

 Otvorenie zasadnutia 

 Požiadavky občanov a VMČ 

 Záver 
 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Na úvod predseda VMČ Šimon Štefunko všetkých privítal a vyzval prítomných, aby predniesli svoje 

požiadavky. 

 



2. Požiadavky a návrhy občanov: 

 

• p.Hukel žiada osadiť parkovací automat na novom spoplatnenom parkovisku definovanom vo 

VZN ako Zóna A, pri severnej veži 

 

• p.Maršala žiada zistiť či mesto plánuje zriadiť resp, prevádzkovať odťahovú službu 

 

• občania z ulice Tehelná žiadali informácie o novej pripravovanej Zóne R3, tieto boli 

zodpovedané na stretnutí, okrem toho vyslovili požiadavku na úpravu posledného šikmého 

parkovacie státia na ulici Bučianska 6, odstránenie obrubníka a zrezanie zatrávnenej časti tak 

aby vniklo plnohodnotné dokončenia šikmého státia 

 

 

Požiadavky VMČ: 

 

Požiadavka na vypracovanie zadania a následne obstaranie projektovej dokumentácie pre: 

 

• cyklotrasa ulica Juraja Slottu a Teodora Tekela, úprava uličnej čiary, napojenie novej trasy na 

existujúcu sieť, návrh nových priechodov pre chodcov v rámci sídliska a prvkov upokojenia 

dopravy 

 

• cyklotrasa ulica V. Clementisa, pokračovanie od ulice Spartakovská a napojenie smerom 

k ihrisku pri budove VÚC, riešiť upokojenie dopravy a bezpečnosť chodcov, v rámci zadania 

navrhnúť mini námestie resp. revitalizáciu územia za existujúcou zastávkou MHD ako 

aj rekonštrukciu prípadne nový záliv zastávky MHD na opačnej strane 

 

 

 

3. ZÁVER: 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválil: PhDr. Šimon Štefunko 

 

 

V Trnave 2.05.2022 


