
ZÁPISNICA zo zasadnutia 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

22.04.2021 o 18:00 

 
Miesto : online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 

 

Prítomní: 

− Poslanci: 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

− Ing. Dušan Zaťko 

 

− Neposlanci: 

− Mgr. Diana Boškovská 

 

 

Prítomní občania: 

− Peter Belko 

− Ondrej Maršala 

− Erik Štofko 

− p. Gábriš, zástupca vlastníkov Hlboká 12-14 

 

Neprítomní: 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Ing. Peter Potrok 

− Ing. Jozef Šúst 

− MUDr. Michal Vašíček 

− Michal Adamec 

 

 
 

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 úvod Ondrej Maršala položil viaceré otázky, ktoré boli zodpovedané počas online diskusie. Zároveň 

mal požiadavku: 

• úplne odstrániť živý plot pri vstupoch na chodník resp. cyklochodník na ulici Starohájska 

v rozsahu cca 1m z každej strany, z dôvodu bezpečnosti 

 
 

 

Následne diskusia pokračovala, prioritne bola venovaná ulici Hlboká a to projektu nových parkovacích 

miest. Otázky zástupcu vlastníkov p.Gábriša boli zodpovedané počas diskusie. 

 

 

Peter Belko tlmočil požiadavku občanov: 

• orezanie živého plota na ulici Hlboká 15-17 

 

 

Formou emailu bola zaslaná na VMČ požiadavka občanov: 

• úplné odstránenie všetkých pri zemi rastúcich kríkov priamo pri hlavnej ceste na ulici Hlboká 

 
 

• úplné odstránenie kríka za vchodom Hlboká 23 a odstránenie kríka pred vchodom 24 

 

 

Rovnako formou emailu bola zaslaná na VMČ požiadavka občanov: 

• preveriť stav kolónií mestských holubov, overiť či ide o zvýšený výskyt oproti iným rokom 

 



Dušan Zaťko tlmočil požiadavku občanov zo Strediska sociálnej starostlivosti: 

• vykonať orez a odstránenie neperspektívnych krovín a zelene bezprostredne v okolí strediska, 

hlavne v jeho prednej časti pri hlavnom vstupe 

• zároveň požaduje revitalizáciu a skultúrnenie priestoru v okolí mini parčíka, ktorý sa nachádza 

medzi strediskom a autobusovou zastávkou na ulici V. Clementisa 

 

 

Dušan Zaťko žiada preveriť stav požiadavky prednesenej na VMČ dňa 18.6.2019 s nasledovným 

znením, aktuálne je pravdepodobne vo forme zadania na OÚRaK: 

• „...presun chodníka na ulici Juraja Slottu. Podľa nového trasovania by chodník mohol byť 

presunutý za kolmé park. miesta...“ 

 

 

Na základe vízie mesta, presadzovať zavádzanie prvkov upokojovania dopravy na cestách a sídliskách 

v rámci mesta, Dušan Zaťko žiada nasledovné: 

• vytvorenie Zóny 30 na sídlisku Tehelná 

začiatok resp. koniec zóny – Bučianska / Starohájska 

• vytvorenie Zóny 30 na sídlisku Družba 

začiatok resp. koniec zóny – Juraja Slottu / Teodora Tekela  

• navrhnúť nové usporiadanie dopravného koridoru na ulici V. Clementisa, posúdiť celú ulicu 

v spojení s navrhovanou cyklotrasou v rámci upokojenia dopravy, možné riešenie časti ulice 

viď nákres 

 

    
Obr. Nové parkovacie miesta a vyvýšený prejazd pre chodcov a cyklo 

 

 

 

3. ZÁVER: 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválila: Mgr. Ľubica Horváthová 

 

V Trnave 10.05.2021 


