
Zápisnica č. 7 

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

 

konaného dňa  :  11.12.2019 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

Priebeh rokovania : 

Rokovanie otvoril predseda VMČ Mgr. Martin Uhlík a privítal medzi zúčastnenými náčelníka 
MsP Mgr. Igora Kelešiho, ktorý prišiel objasniť genézu prípadu s tanečným klubom Merenge. 

Zúčastnení boli oboznámení s priebehom udalostí ohľadne klubu, a čo je dôležité, aktuálne 
je situácia taká, že klub aj po komunikácii s mestom upravil svoje priestory tak, aby zvuk  

opúšťal budovu v menšej miere, posilnil hliadkovanie v okolí klubu a výsledkom je podľa p. 
Kelešiho fakt, že od septembra už občania v súvislosti s klubom na políciu nevolali. 

1. VMČ sa stretlo s nepochopením zámeru nehrabať lístie pod stromami, ale len na cestách 
a chodníkoch. Poprosíme preto o stručné vysvetlenie, na čo je dobré zanechávanie tejto 
biomasy na sídliskách a v centre vraj nie. (Požiadavka 07.01) 

2. Občania sa zaujímali o stav a budúcnosť osvetlenia v našej mestskej časti. Aký je súčasný 
plán s osvetlením? VMČ žiada tiež preveriť osvetlenie z hľadiska prevísajúcich konárov, 
ktoré mu tienia. (Požiadavka 07.02) 

3. Z objektu škôlky na K.Mahra pretŕčajú konáre cez plot tak, že údajne nútia deti doslova 
skákať pod kolesá áut. VMČ žiada preveriť existenciu takéhoto porastu a vykonať prípadný 
orez.  (Požiadavka 07.03) 

4. Je možné rozšíriť dochádzkový systém pre žiakov na ZŠ K.Mahra tak, aby bol v 
prevádzke ešte jeden terminál zo strany ul. Tajovského? Umožnilo by to tak kratšiu cestu 
pre deti z Prednádražia 2. (Požiadavka 07.04) 

5. VMČ pripomína dokončenie výmeny smetných košov okolo OC Cassale.  (Požiadavka 
07.05) 

6. VMČ bolo opäť upozornené na exrémne veľké kaluže na parkovisku pri cintoríne na 
Kamennej ceste. Aký je stav v tejto veci?  (Požiadavka 07.06) 

7. V Parku J.Kráľa prišlo k výmene smetných košov. Avšak v úseku so starým povrchom by 
bolo vhodné ešte rovnomerne doplniť niekoľko košov. (Požiadavka 07.07) 

8. VMČ žiada orezať konáre podľa prílohy č.2. (Požiadavka 07.08) 

 



9. Na prílohe 3 je novovybudovaný chodník pri Čajkovského 2, na ktorého konci však bežne 
parkujú autá a nie je tak použiteľný. VMČ žiada označiť zakázané parkovanie na výstupe z 
chodníka. (Požiadavka 07.09) 

K tomuto rokovaniu je nutné poznamenať, že jeho priebeh do značnej miery ovplyvňoval 
zúčastnený z radov občanov p. Rafaj. Hlasno prerušoval hovoriacich, no sám sa prerušiť  

nenechával, a prišlo aj na osočovanie členov. VMČ má za to, že tento spôsob diskusie nie 
je ani efektívny, ani kultivovaný a na rokovania našej mestskej časti nepatrí. 

príloha č.2 - konáre vhodné na orezanie pri Čajkovského 2 

 

 

 



Príloha č.3 - miesto nevhodné pre parkovanie 

 

 


