
ZÁPISNICA zo zasadania 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

16.4.2019 o 18:00 

 
Miesto : Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

 

Prítomní: 

 

− Poslanci: 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Ing. Dušan Zaťko 

 

− Neposlanci: 

− Michal Adamec 

− Ing. Peter Potrok 

 

Prítomní občania: 

− občania zo Strediska sociálnej starostlivosti 

− Peter Belko 

 

Neprítomní: 

− Mgr. Diana Boškovská 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

− Ing. Jozef Šúst 

− MUDr. Michal Vašíček 

 

Program: 

 Otvorenie zasadania 

 Požiadavky občanov a VMČ 

 Záver 
 

1. Otvorenie zasadania 

Na úvod predseda VMČ PhDr. Šimon Štefunko privítal všetkých prítomných účastníkov zasadania a 

vyzval prítomných občanov, aby predniesli požiadavky na VMČ. 

 

2. Požiadavky občanov a VMČ 

• požiadavky občanov zo Strediska sociálnej starostlivosti 

Odpovede na otázky: 

- otvorenie bufetu => zmluva už bola podpísaná, je na prevádzkarovi, kedy začne bufet prevádzkovať 

- rekonštrukcia kuchyne => v rozpočte je na túto položku alokovaná suma 12 500 eur 

- zvýšenie počtu parkovacích miest, revitalizácia okolia => zatiaľ sa neuvažuje o týchto opatreniach 

Nezodpovedané otázky: 

- výskyt ploštíc => otázka na mestský úrad a správcu budovy, či je nutné vykonať plošný postrek 



• rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 4  

Peter Belko žiada o možnosť dočasne osadiť značku zákaz vjazdu motorovým vozidlám obyvateľom 

bez trvalého bydliska na Hlbokej ulici, počas rekonštrukcie číslo: OSaŽP/899- 13846/2019/Šm. 

 

• parkovisko Starohájska a Daňový úrad 

Otázka na možnosť posunúť začiatok bezplatného parkovania od 16.00. 

Otázka na možnosť zriadenia nového vjazdu v smere od ulice Hlboká a zriadenie bezplatných cca 10 

parkovacích miest pred Daňovým úradom. 

 

• informačné tabule 

Poslanci zistia prečo chodia materiály neskoro. Vyriešiť treba chýbajúce kľúče od schránok k tabuliam. 

 

• základná škola V jame 

Ondrej Marsala žiada preveriť zmluvu s UCM. Podľa zmluvy má UCM v prenájme iba priestory v 

budove školy, nie okolité priestranstvo. Na príjazdovú komunikáciu bola namontovaná rampa a 

parkovanie využíva UCM. Treba preveriť či je v zmluve zahrnutý aj prenájom parkoviska pred 

budovou školy. 

Ondrej Marsala požaduje revitalizáciu okolia základnej školy v Jame (parkovanie, úprava zelene, 

vyznačenie priechodu pre chodcov, rekonštrukcia chodníka, zorganizovanie stretnutia...). V tomto 

volebnom období je táto revitalizácia v prioritách pre VMČ východ. Avšak na rok 2019 bude podľa 

1.aktualizácie rozpočtu na rok 2019, predkladanej na nasledujúce mestské zastupiteľstvo, pre túto 

lokalitu už vyhradená suma pre revitalizáciu 3 vnútroblokov Tehelná. Ide o návrh na projektovú 

dokumentáciu v sume cca 30 000 eur. Je snaha dostať do rozpočtu aj vyčlenenie financií na projektovú 

dokumentáciu na revitalizáciu okolia základnej školy V jame, pravdepodobne na rok 2020. 

 

• nový povrch vnútroblokových komunikácií na ulici Juraja Slottu 

Dušan Zaťko žiada realizáciu opravy povrchu vozovky. V roku 2018 bola realizovaná oprava povrchu 

vozovky na ulici Juraja Slottu blok 32-35. Rovnakú opravu požaduje aj na ulici Juraja Slottu blok 5-10, 

14-16 a blok 18-20, 24-29. Ide o povrch vnútroblokovej komunikácie, nie povrch parkovísk. 

 

• Zóna 30 

Dušan Zaťko žiada riešenie dopravy na ulici Juraja Slottu a Teodora Tekela. Návrh riešenia je v prílohe. 

 

• nové stĺpy verejného osvetlenia 

Dušan Zaťko tlmočil požiadavku občanov na zriadenia nového osvetlenia a to najmä: 

- ulica Koniarekova zberný dvor 

- ulica Juraja Slottu 4 chodník 

- osvetlenie parčíka V. Clementisa 51 

 

3. ZÁVER: 

• stanovili sa dátumy pre ďalšie VMČ: 18.06, 26.09, 28.11 začiatok o 18.00 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválil: PhDr. Šimon Štefunko 

V Trnave 16.4.2019      

ZÓNA 30.docx

 


