
Zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 1 Trnava - stred. 

 

Kontakt: predseda  

Bc. Marcel Krajčo 
č. tel.: +421 917 860 923 

e-mail: marcel.krajco@trnava.sk 
 

Zúčastnení: 

Poslanci MZ: 
Ladislav Beňo- prítomný 
Mgr. Marek Neštický - neprítomný 
PhDr. Katarína Ďurková, PhD. – neprítomný 
Bc. Marcel Krajčo - prítomný 
Ing. Juraj Novota – prítomný 

 
Neposlanci: 
Mgr. Ivana Kubáňová – prítomná 
Rastislav Petráš - neprítomný 
Ing. Matúš Rojko – neprítomný 

Pozvaní hostia: 

bez účasti 

Dátum konania: 21. februára 2019 o 17:00 hod.  

Program zasadnutia VMČ: 

1/ Otvorenie zasadnutia. 
2/ Predstavenie rozpracovaných projektov na území VMČ č. 1. 
3/ Diskusia o projektoch, ktoré chce VMČ č. 1 realizovať v nasledujúcich 4 rokoch. 
4/ Prejednanie podnetov na rozdelenie dotácie 10 000€ za rok 2019. 
5/ Prejednanie podnetu spôsobu financovania brány v MŠ Hodžova. 
6/ Prejednanie podnetu riešenia križovatky Fándlyho,  Sambucusa. 
7/ Prejednanie podnetu parkovania v oblasti železničnej stanice.  
8/ Rôzne. 

  

Zápis: 

1/ Otvorenie zasadnutia. 

Predseda VMČ č.1 Bc.  Marcel Krajčo privítal zúčastnených a otvoril zasadnutie VMČ č.1 

o 17:10 hod. Predstavil program zasadnutia a prezentoval zúčastneným priority vychádzajúce 

z volebného programu. 

2/ Predstavenie rozpracovaných projektov na území VMČ č. 1 
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Juraj Novota v krátkosti predstavil rozpracované projekty na území VMČ č.1 (rezidenčné 

parkovanie v sídlisku Podjavorinská, revitalizácia vnútrobloku Vajanského 15-20, parkovacie domy, 

revitalizácia Ružového parku, revitalizácia parku Janka Krála, parkovací dom pre bicykle, revitalizácia 

vnútroblokov na ulici Hospodárska, ...) 

3/ Diskusia o projektoch, ktoré chce VMČ č. 1 realizovať v nasledujúcich 4 rokoch. 

Bc. Marcel Krajčo navrhol elektronické zdieľanie a diskusiu o projektoch (témach) z dôvodu 

zrýchlenia a zefektívnenia komunikácie členov VMČ. Po diskusii s týmto spôsobom komunikácie bez 

výhrad súhlasili všetci prítomní. Bc. Marcel Krajčo vytvorí elektronickú komunikačnú platformu a 

vytvorí prístup všetkým členom VMČ č.1. 

4/  Prejednanie podnetov na rozdelenie dotácie 10 000€ za rok 2019 

Bc. Marcel Krajčo informoval o pravidlách čerpania participatívneho rozpočtu. Do konca 

mesiaca máj má VMČ predložiť projekty pre rok 2019, aby bolo možné ich do konca kalendárneho 

roka zrealizovať. Prítomní sa dohodli na zasadnutí VMČ č. 1 v mesiaci apríl definovať projekty, ktoré 

chce VMČ v roku 2019 prioritne realizovať. Následne VMČ vyhotoví a podá žiadosti participatívneho 

rozpočtu.  

5/  Prejednanie podnetu spôsobu financovania brány v MŠ Hodžova 

Bc. Marcel Krajčo prezentoval prítomným požiadavku MŠ Hodžova na financovanie výroby 

a montáže brány do areálu MŚ. Juraj Novota vysvetlil genézu financovania výroby a montáže brány  

z roku 2018. Po diskusii sa prítomní dohodli na odporučení MSU zahrnúť financovanie výroby 

a osadenia brány MŠ Hodžova do rozpočtu mesta v Trnava v prvej aktualizácii rozpočtu 

s odôvodnením: 

  Finančné prostriedky participatívneho rozpočtu VMČ č. 1 boli v roku 2018 určené na 

rekonštrukciu predmetnej brány, neboli vyčerpané a boli vrátené späť do rozpočtu mesta Trnava. 

6/  Prejednanie podnetu riešenia križovatky Fándlyho,  Sambucusa  

Bc. Marcel Krajčo predstavil požiadavku občana na riešenie bezpečnosti dopravnej situácie 

križovatky Fándlyho, Sambucusa. Na predmetnej križovatke dochádza údajne k častým dopravným 

nehodám a dopravný inšpektorát túto situáciu nerieši.  

Po krátkej diskusii sa prítomní členovia VMČ č. 1 dohodli na nasledovných krokoch: 

A) Žiadame MSÚ Trnava o predloženie štatistiky nehôd na predmetnej križovatke za 

posledných 5 kalendárnych rokov (2014 – 2018) ako dôkaz tvrdenia občana o zvýšenej 

nehodovosti. 

B) Žiadame MSÚ po potvrdení častej nehodovosti na predmetnej križovatke prijať 

opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vhodným riešením horizontálneho, 

vertikálneho dopravného značenia, prípadne inštaláciou spomaľovača v telese vozovky 

v spolupráci s dopravným inšpektorátom. 

7/  Prejednanie podnetu parkovania v oblasti železničnej stanice   

Bc. Marcel Krajčo prezentoval sťažnosti občanov o problémoch s parkovaním v okolí 

železničnej stanice. Parkovacie miesta sú pravidelne obsadzované motorovými vozidlami ľudí 

cestujúcich železničnou dopravou.  



Juraj Novota uviedol obdobné problémy občanov s parkovaním v iných častiach mesta, 

ktorými sa zaoberalo MZ v ostatnom volebnom období. V krátkosti vysvetlil, akým spôsobom bude 

riešený tento problém na celom území mesta Trnava zavedením parkovacej politiky. 

Po krátkej diskusii sa prítomní zhodli o potrebe riešiť problém s parkovaním koncepčne na 

celom území mesta a nie len lokálne v okolí železničnej stanice a odporúča MSÚ priorizovať projekt 

„Parkovacia politika mesta Trnava“. 

4/  Rôzne. 

 Ladislav Beňo otvoril tému zastaraného kamerového systému, ktorého záznamy sú nekvalitné. 

Nie je možné na základe záznamov identifikovať a usvedčiť páchateľov priestupkov a trestných činov. 

Z diskusie prítomných vyplynulo odporúčanie vedeniu mesta pri obnove mestského kamerového 

systému sprístupniť záznamy z jednotlivých kamier umiestnených na verejných miestach občanom. 

 

Zápisnicu vypracoval dňa 28. februára 2019 
 
Juraj Novota  
Tel.č.: +421 903 770 530  
E-mail: juraj.novota@trnava.sk 


