
Zápisnica č. 14 
 

z rokovania VMČ – volebný obvod č. 2  Trnava - západ (Prednádražie) 
 

konaného dňa  :  25.10.2021 
 
Účastníci : Martin Uhlík 

                   Branislav Augustín 

                   Andrej Farkaš 

                   Gabriela Cabanová 
                   Juraj Svrček 

 

Zápisnicu č.1č vyhotovil Adam Mihočka, skontroloval Martin Uhlík, overovateľ zápisnice 
Andrej Farkaš. 
 

Program :  
1. Privítanie 
2. Informovanie členov VMČ a verejnosti o aktuálnych novinkách v našej mestskej 

časti 
3. Informovanie verejnosti  o projektoch v rozpočte na rok 2022 realizované v mest-

skej časti Trnava-západ 
4. Riešenie podnetov a návrhov 
5. Diskusia 
6. Záver 

 

Priebeh rokovania : 
 

     Predseda uviedol rokovanie, privítal zúčastnených a nasledovalo kratšie informovanie 
zo strany členov VMČ o aktuálnych rozpracovaných a plánovaných projektoch v mestskej 
časti Trnava-západ. Nasledovalo informovanie prítomných o všetkých bodoch, ktoré sa 
nachádzajú v aktuálnom rozpočte na rok 2022 a ktorý o týždeň schválilo mestské zastu-
piteľstvo. Následne sa prejednali podnety a návrhy členov Výboru mestskej časti a prí-
tomnej verejnosti, ktoré vydefinovalo nasledujúce požiadavky: 
 
 

1. Akú aktivitu mesto vyvýja v smere edukácie cyklistov ohľadne správneho a 
bezpečného správania sa v premávke? Vzhľadom na rozmach cyklistickej 
infraštruktúry a cyklistov samotných je vhodné podporovať bicycle aj v tomto 
smere. (Požiadavka 14.01) 
 

2. Požadujeme odpratať odpadovú zeleň pri cyklochodníku smer depo. Príloha č.2 
(Požiadavka 14.02) 
 

3. Počíta sa s cyklistickým prepojením Bieleho Kostola a našou mestskou časťou? 
Bude obsahovať napojenie na súčasný cyklochodník? (Požiadavka 14.03) 
 



4. VMČ požaduje osloviť subjekty, ktoré prevádzkujú cyklistické akcie na štreke, 
aby našli nejaký súlad medzi trénovaním a využívaním verejného priestoru 
ostatnými. Pri tréningoch pri konci Parku J.Kráľa je situácia pomerne kolízna s 
bežnými účastníkmi “chodníkovej” premávky a pri majstrovstvách, ktoré 
organizuje zväz bývajú neriadené a problémové močenie v okolitej zeleni, 
parkovanie na zeleni a valce. (Požiadavka 14.04) 
 

5. Ringlota pri Mozartovej 6 (z balkónovej strany) a Smrek na Čajkovského sú 
označené na výrub od minulého roka. Kedy má prísť k realizácii výrubu? 
(Požiadavka 14.05) 
 

6. VMČ apeluje na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne na ulici T.Vansovej. 
(Požiadavka 14.06) 
 

7. VMČ apeluje vymeniť dvere na ZUŠ /vchod k jedálni/ (Požiadavka 14.07) 
 

8. VMČ požaduje odstrániť pajaseň žliazkatý rastúci na chodníku na Trstínskej ulici 
(príloha 3). Prerastanie zelene do tohoto chodníka je všeobecne problémom. 
Príloha 1 (Požiadavka 14.08) 
 

9. VMČ požaduje preriediť stromy tam, kde sa stretávajú bezdomovci. (Požiadavka 
14.09) 

10.  Poziadavku od zastupcu SVB G. Dusika 1 až 5  žiadaju orezať konáre stromov a  
kriky pred aj za bytovym domom. Zároveň sa sťažujú na nedostatočné osvietenie 
BD. (Požiadavka 14.10) 

 
 
 
 

 
 

              Príloha č. 1– odpad pri depe 
 



 
Príloha 2 – Trstínska ul.  


