
ZÁPISNICA zo zasadnutia 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

16.09.2021 o 18:00 

 
Miesto : Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51, Trnava 

 

 

Prítomní: 

− Poslanci: 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Ing. Dušan Zaťko 

 

− Neposlanci: 

− Ing. Jozef Šúst 

 

 

Prítomní občania: 

− Peter Belko 

 

 

Neprítomní: 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− Michal Adamec 

− Mgr. Diana Boškovská 

− Ing. Peter Potrok 

− MUDr. Michal Vašíček 

 
 

 

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. 

 

 



Na VMČ boli doručené nasledovné žiadosti:  

 

- vyznačenie zákazu zastavenia vodorovným dopravným značením, na parkovisku pred 

Daňovým úradom, viď obrázok., z dôvodu blokovania vstupu na chodník 

 

 
 

- obnoviť vodorovné dopravné značenie – priechod pre chodcov na ulici Juraja Slottu 4 

 

- preveriť stav kanalizačných vpustov / ich vyčistenie na lávke pri City aréne 

 

 

VMČ predložil nasledovné žiadosti: 

 

- vypracovanie zadania na revitalizáciu územia – lesopark za Kauflandom smer Prúdy 

v rámci zadania navrhnúť pešiu trasu cez park, osvetlenie, arboristické zásahy, riešiť aj 

plánované cyklo prepojenie Piešťanskej a Koniarekovej ulice poza lesopark 

 

 



- vypracovanie zadania na revitalizáciu územia – 3 vnútrobloky na ulici Juraja Slottu 

 

- vypracovanie zadania na revitalizáciu územia – vnútroblok ulica Teodora Tekela, podmienka 

úspešnej revitalizácie je navrhnúť riešenie pre presun áut von z vnútrobloku 

 

 
 

 

Dušan Zaťko žiada navrhnúť dopravné riešenie na konci ulice Spartakovská. Na konci slepej ulice 

pri bytovom dome Spartakovská č.4 prichádza ku križovaniu chodcov s motorovou dopravou. Pešia 

trasa nie je vôbec ani vizuálne oddelená od cesty. 

 

- posúdiť možnosť dopravného riešenia v podobe osadenia zvislého dopravného značenia C 5 - 

prikázaný smer otáčania, realizáciu nového chodníka a jeho následnú úpravu / oddelenie od 

cesty 

 

- v rámci úprav tiež zvážiť osadenie automatického výsuvného stĺpika, riadeného z vrátnice školy 

na Spartakovskej ulici, z dôvodu častého a stále sa opakujúceho flagrantného porušovania 

zákazu vjazdu, ani časté hliadky mestskej polície a privolanie nepomáha vyriešiť túto situáciu 

 

 

 

 

3. ZÁVER: 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválil: PhDr. Šimon Štefunko 

 

 

V Trnave 30.09.2021 


