
ZÁPISNICA zo zasadania 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

18.6.2019 o 18:00 

 
Miesto : Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

 

Prítomní: 

 

− Poslanci: 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

− Ing. Dušan Zaťko 

 

− Neposlanci: 

− Ing. Jozef Šúst 

− MUDr. Michal Vašíček 

 

Prítomní občania: 

− Ondrej Marsala  

− Peter Belko 

− Tomáš Lang 

 

Neprítomní: 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− Mgr. Diana Boškovská 

− Ing. Peter Potrok 

− Michal Adamec 
 

Program: 

 Otvorenie zasadania 

 Požiadavky občanov a VMČ 

 Záver 
 

 

1. Otvorenie zasadania 

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

prítomných občanov, aby predniesli požiadavky na VMČ. 

 

2. Požiadavky a návrhy občanov a VMČ 

 

Občania navrhujú rekonštrukciu niektorých betónových plôch, ktoré slúžia ako ihriská no majú 

popraskaný alebo nerovný povrch. Malo by ísť iba o výmenu asfaltového povrchu za nový, nie 

o zhotovenie nových detských ihrísk. 

 



Tento rok prebehla výmena kontajnerových stojísk za polopodzemné kontajnery. Nie všetky stojiská 

boli nahradené novými kontajnermi.  Občania sa dopytujú kedy bude výmena dokončená. 

 

Ondrej Marsala sa pýta či big board pred Aquapolisom vyhovuje svetelno-technickým normám. 

 

Občania sa dopytujú kedy bude sprístupnená severná veža na rohu križovatky Rybníková/Hlboká. 

 

Ak je to možné odpovede na otázky a podnety občanov doručovať predsedovi výboru mestskej časti 

aspoň 5 dní vopred. 

 

Žiadame zistiť v akom stave je súdny spor s Billou ohľadom zmluvy o prenájme pozemku 

prináležiacom k supermarketu na Spartakovskej ulici. 

 

Občania sa dopytujú kedy bude sprístupnené parkovanie v priestoroch parkovacieho domu patriaceho 

Trnavskému samosprávnemu kraju. 

 

Občania vyjadrili nespokojnosť s odozvou na podnety určené pre odbor dopravy a komunálnych 

služieb. Konkrétne ide o dlhú čakaciu dobu odkedy bol podnet zaslaný na mesto až po jeho samotnú 

realizáciu. Odbor dopravy tiež často argumentuje nedostatočným personálnym a finančným 

zabezpečením. Treba zistiť reálny stav a preveriť rozpočtové položky na strane výdavkov, či 

zodpovedajú pre dostatočné fungovanie ODaKS. 

 

Občania žiadajú preveriť či vykonávanie kosby za budovou UCM na Bučianskej ulici je vykonávané 

podľa plánu. 

 

Informačnú tabulu pred sociálnou poisťovňou je nutné opraviť. 

 

Dušan Zaťko navrhuje riešiť presun chodníka na ulici Juraja Slottu. Podľa nového trasovania by 

chodník mohol byť presunutý za kolmé park. miesta. V prílohe je nákres pre lepšie pochopenie zámeru. 

Chodnik_JSlottu_21_2

3.docx
 

 

Každý výbor mestskej časti disponuje sumou 10 000 eur za rok. Táto suma je určená primárne na 

komunitné projekty.  Poslanci sa dohodli na štyroch oblastiach, kam by mali smerovať finančné 

prostriedky z tohto fondu v tomto roku: 

• tieniace prvky, pergoly na detské ihrisko 

• náramky ku skrinkám na doklady a menšie veci, na kúpalisku na Lokomotíve 

• nákup hojdačiek a hracích prvkov 

• stĺpiky na cigaretové ohorky 

 

3. ZÁVER: 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválil: PhDr. Šimon Štefunko 

 

V Trnave 20.6.2019 


