
ZÁPISNICA zo zasadnutia 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

25.06.2020 o 17:00 

 
Miesto : Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

 

Prítomní: 

− Poslanci: 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− Ing. Dušan Zaťko 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

 

− Neposlanci: 

− Ing. Jozef Šúst 

− MUDr. Michal Vašíček 

− Michal Adamec 

 

 

Prítomní občania: 

− Peter Belko 

− Andrea Hercegová 

 

Neprítomní: 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− Mgr. Diana Boškovská 

− Ing. Peter Potrok 

 
 

Program: 

 Otvorenie zasadnutia 

 Požiadavky občanov a VMČ 

 Záver 
 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Na úvod predseda VMČ Šimon Štefunko privítal všetkých prítomných účastníkov zasadnutia a vyzval 

prítomných, aby predniesli svoje požiadavky na VMČ.  

 

 

 



Na úvod vystúpil Peter Belko s otázkami: 

• závlaha pri Agátke, resp. na zelenej ploche za areálom školy na Spartakovskej ulici je funkčná? 

• je naplánovaná oprava nadchodu pri City Arene? Zospodu je podchod poškodený. 

• aký bude postup a harmonogram zavádzania regulácie parkovania v ďalších etapách po 

zavedení regulácie v CMZ a na Podjavorinskej? 

 

 

S otázkami vystúpila p. Hercegová. Mala otázky ohľadom kruhového objazdu Spartakovská – 

Clementisova a tiež ohľadom pozemku, ktorý užíva ich rodina, ale je vo vlastníctve mesta. Otázky boli 

zodpovedané na VMČ. 

 

 

Predseda VMČ predniesol tiež svoje požiadavky: 

• žiada vytvoriť pracovnú skupinu na mestskom úrade za účelom riešenia majetkového 

vysporiadania pozemkov na Koniarekovej 

• pýta sa na stav v akom je tvorba plánovanej projektovej dokumentácie na lesopark za 

Kauflandom, kde v rozpočte na rok 2020-2022 je vyčlenená suma 15 000 eur na akciu 

s názvom Lesopark za Kauflandom – humanizácia 

 

 

Dušan Zaťko sa na základe žiadosti občanov z Koniarekovej ulice pýta, v akom stave je návrh 

prípadných nových stojísk polopodzemných kontajnerov v tejto časti mesta. 

 

Dušan Zaťko na základe opätovnej žiadosti občanov z vnútroblokov na ulici Juraja Slottu žiada 

preveriť ich požiadavku prednesenú na VMČ dňa 16.4.2019. Odpoveď MsÚ bola vtedy nasledovná: 
 
“ 4.2.6 Opraviť povrch vnútroblokových komunikácií na Ulici J. Slottu (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
MsÚ v Trnave, ODaKS zabezpečí vypracovanie návrhu riešenia a rozsah opravy krytu vozovky s vyčíslením 
výšky predpokladaných finančných prostriedkov potrebných na krytie realizácie. Na základe výšky nákladov 
bude možné prehodnotiť možnosti rozpočtu mesta a následne stanoviť termín realizácie. “ 

 

V akom stave je aktuálne táto žiadosť? 

 

   

 

 

 

 

 

 

3. ZÁVER: 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválil: PhDr. Šimon Štefunko 

 

 

V Trnave 25.06.2020 


