
ZÁPISNICA zo zasadnutia 

Výboru mestskej časti č. 4: Trnava - východ 

30.01.2020 o 18:00 

 
Miesto : Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

 

Prítomní: 

− Poslanci: 

− PhDr. Eva Nemčovská 

− Mgr. Ľuboš Kollár 

− Mgr. Ing. Marián Galbavý 

− Ing. Dušan Zaťko 

− Mgr. Ondrej Štefánik 

 

− Neposlanci: 

− Mgr. Diana Boškovská 

− Ing. Peter Potrok 

− Ing. Jozef Šúst 

− MUDr. Michal Vašíček 

 

Prítomní občania: 

− občania z Hlbokej ulice 

− primátor mesta Peter Bročka 

 

Neprítomní: 

− PhDr. Šimon Štefunko 

− Mgr. Ľubica Horváthová 

− Michal Adamec 

 
 

Program: 

 Otvorenie zasadnutia 

 Požiadavky občanov a VMČ 

 Záver 
 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Pre neprítomnosť predsedu VMČ zasadnutie viedla prvá zástupkyňa primátora Eva Nemčovská. Na 

úvod privítala všetkých prítomných účastníkov zasadnutia a vyzvala prítomných, aby predniesli 

požiadavky na VMČ. Hlavnou témou bola regulácia statickej dopravy na Hlbokej ulici. 

 

 

 



Pripomienky občanov k regulácii parkovania na Hlbokej ulici. 

 

 
Variant prezentovaný na stretnutí. 

 

 

Pripomienky o otázky: 

 

1. bytový dom Hlboká 12-14 bude mať z každej strany parkovacie miesta, čo zeleň ? 

Požadujeme posun hnedého variantu ďalej od bytového domu. 

 

Odpoveď: taký variant už existuje ale pre výrub minimálne 8 ks drevín bol pravdepodobne zamietnutý 

z dôvodu výrubového konania atď. 

 
 



 

2. Pripraviť variant jednosmerky okolo bytového domu č. 12-14. 

 

3. Zrušia sa značky pred bytovým domom č.26 resp. bude nutná výmena existujúceho (zakrytého) 

značenia?  

 

4. Vybudovanie parkovacieho domu, iného parkoviska, bez záberu zelenej plochy v hnedom 

variante? 

 

5. Zvýšenie počtu park. miest na Starohájskej, novým podlažím na existujúcom parkovisku? 

 

6. Otestovať v čase konania väčšej udalosti napr. koncert, futbalový zápas – zákaz vjazdu 

nerezidentov do takto pripravovanej Zóny - Hlboká.  

 

7. Peter Belko pripravil dotazník. 
https://tinyurl.com/parkovaniehlboka  

 

Ďalšie otázky boli viac menej, už k novému zneniu VZN. Na stretnutí odzneli odpovede iba vo 

všeobecnej rovine, keďže návrh úpravy daného VZN ešte stále nie je finálny. 

 

 

2. Požiadavky a návrhy občanov a VMČ 

 

Okrem diskusie a pripomienok k regulácii parkovania boli vznesené ešte ďalšie požiadavky od 

občanov. 

 

1. Občania sa domnievajú, že mesto zanedbáva svoje povinnosti pri upratovaní popadaného 

lístia, viď foto. Aký je rozpis zberu tohto lístia, kto a kedy ho vykonáva? 

 

   

https://tinyurl.com/parkovaniehlboka


 

 
 

2. Existuje rajonizácia pre základné školy v Trnave? Majú obyvatelia Družby zaručené, že ich 

deti vezmú do školy v ich oblasti? Mesto má informáciu o počte detí nastupujúcich do 1. 

ročníka v tomto roku a kapacitách škôl na Družbe. Aké sú tieto čísla? 

 

3. Občania žiadajú kompletne odstrániť kríky vedľa chodníka na ulici Hlboká, viď foto. 

Zasahujú do chodníka, zachytávajú odpadky, sú v nich premnožené hlodavce a zeleň tak 

stráca svoju primárnu funkciu. 

 

 
 

 

3. ZÁVER: 

• otvorené otázky budú zodpovedané príslušným odborom 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Zaťko 

Zápisnicu schválila: PhDr. Eva Nemčovská 

 

V Trnave 28.02.2020 

 


