
ZÁPISNICA zo zasadnutia 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

26.9.2019 o 18:00 

 
Miesto : Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

 

Prítomní: 

− Poslanci: 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− Ing. Dušan Zaťko 

 

− Neposlanci: 

− Mgr. Diana Boškovská 

 

Prítomní občania: 

− Ondrej Maršala  

 

Neprítomní: 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

− Ing. Peter Potrok 

− Michal Adamec 

− MUDr. Michal Vašíček 

− Ing. Jozef Šúst 
 

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 požiadavky na VMČ. 

 

2. Požiadavky a návrhy občanov a VMČ 

 

Pán Ondrej Maršala má tieto požiadavky: 

 Znížiť svetelný smog vyžarovaný smerom na fasádu bytových domov na Starohájskej 4 až 9. 

Jedná sa konkrétne o lampy 233/008, 233/009, 233/010, 233/011. Ponechať farbu svetla (žltú), 

ale smerovať svetlo len na chodník pod lampami. Rozdiel v osvetľovaní fasád Starohájskej 4-9 

a Clementisovej 25-27 je viditeľný voľným okom (foto priložené). Lampy na parkovisku oproti 

Starohájskej 4-9 by mali byť taktiež upravené. Ich uhol je momentálne nastavený tak, že svietia 

priamo do okien vyššie položených bytov. 



   
 

 Zrušiť kontajnerové stojisko Tehelná 19, alebo zabezpečiť bezpečnú viditeľnosť chodcov. 

Prichádzajúce autá smerom od polikliniky nevidia chodcov na priechode. Vo výhľade im bráni 

obrastené oplotenie stojiska. Taktiež by bolo vhodné premaľovať vyblednutý priechod. 

 

 
 

 Žiadosť o výrub kríkov pri Clementisovej 41. Táto žiadosť je reakcia na riešenie problému, 

ktorý bol nahlásený cez www.odkazprestarostu.sk ID 65824. 

 

 Odstrániť burinu z okolia kontajnerového stojiska na ulici Tehelná 23 (pri stánku s pečivom). 

Zabezpečiť, aby FCC odstraňovala znečistenie kontajnerov vzniknuté pri ich vyprázdňovaní. 

 

 Stlmenie, vypnutie svetelného nápisu “Hotel Spectrum“. Obyvatelia v blízkosti hotela majú 

problém so svetelným smogom žiariacim do bytov. 

 

 Požiadavka na vybudovanie detského ihriska v oblasti Spartakovská č.1-4  

(12 poschodové paneláky vnútroblok).  

 

 Podať informácie o vybudovaní WC na ihrisku za VÚC, ktoré bolo žiadané aj v rámci projektu 

Agátka. Zverejniť zápisnicu z verejného pripomienkovania, ktoré sa uskutočnilo 21.augusta 

2018 o 17. hodine v škole na Spartakovskej 5, kde bola znovu vyslovená požiadavka na verejné 

WC na ihrisku za VÚC. 

 

Ľubica Horváthová má tieto požiadavky: 

1. Odstránenie pôvodného kontajnerového stojiska pred bytovým domom V. Clementisa 52-54 

 

2. Zvážiť možnosť vybudovania zjazdu/rampy z ulice V. Clementisa na ulicu V jame. Je 

technicky možné zhotoviť rampu v medzere medzi bytovým domom 31 a 32 na ulici V. 

Clementisa? Prípadne vybudovať zjazd z lávky na ulicu Tehelná, popri už existujúcemu 

schodisku. 

http://www.odkazprestarostu.sk/


 

3. ZÁVER: 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválil: PhDr. Šimon Štefunko 

 

V Trnave 01.10.2019 


