
Výbor mestskej časti Trnava-stred, volebné obdobie 2018-2022 

 
Zápisnica z 2. zasadnutia Výboru mestskej časti Trnava-stred, konaného dňa 
24.4.2019 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti mestskej rady, Hlavná ulica 1,  
917 71 Trnava. 
 

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 - ospravedlnený 
PhDr. Katarína Ďurková, PhD. – prítomná 
Bc. Marcel Krajčo - prítomný 
Ing. Juraj Novota – prítomný 

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

Pozvaní hostia: 

bez účasti 

Dátum konania: 24. apríla 2019 o 17:00 hod.  

Program zasadnutia VMČ: 

1/ Otvorenie zasadnutia. 
2/ Odpovede na podnety z posledného VMČ. 
3/ Predstavenie podnetov na rozdelenie dotácie 10 000€ za rok 2019. 
4/ Podnety členov VMČ 
5/ Podnety občanov. 
6/ Rôzne 
7/ Záver. 

 

  

 

Zápis: 

1/ Otvorenie zasadnutia. 
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Zasadnutie VMČ otvoril Bc.  Marcel Krajčo o 17:08 hod. Privítal všetkých zúčastnených a 

predstavil program zasadnutia výboru mestskej časti. 

2/ Odpovede na podnety z posledného VMČ. 

Bc. Marcel Krajčo prečítal odpovede na  podnety z posledného zasadnutia výboru mestskej 

časti Trnava-stred, konaného 21.2.2019.  

3/  Predstavenie podnetov na rozdelenie dotácie 10 000€ za rok 2019. 

Bc. Marcel Krajčo predstavil námety na čerpanie dotácie 10 000 €  za rok 2019 a vyzval 

prítomných k diskusii. V diskusii sa prítomní dohodli na potrebe vybaviť parky v CMZ vhodným typom 

odpadových košov a lavičiek odolávajúcim vandalským útokom. 

VMČ žiada MÚ o cenovú ponuku na takýto typ odpadového koša a lavičky vrátane ich 

inštalácie. 

4/  Podnety členov VMČ. 

Prítomní členovia VMČ konštatovali  problém s parkovaním v okolí obchodného centra MAX. Po 

inštalácii rámp vstupu na parkovisko sa presunuli vodiči (cestujúci vlakom/autobusom) s vozidlami 

do okolia obchodného centra MAX, kde parkujú na úkor rezidentov. 

V diskusii sa prítomní opätovne zhodli na potrebe riešiť problém s parkovaním koncepčne na 

celom území mesta a nie len lokálne v okolí železničnej, autobusovej stanice a obchodného domu 

MAX. VMČ odporúča MÚ čo najskôr rozpracovať a realizovať projekt „Parkovacia politika mesta 

Trnava“. 

5/  Podnety občanov. 

a) Prítomný občania upozornili na nerešpektovanie MÚSES (MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM 

EKOLOGICKEJ STABILITY), konkrétne nerešpektovanie zachovania zelene v centrálnej mestskej 

zóne. Porušovateľom je údajne spoločnosť stavajúca na ulici Štefánikova 131/41. Podľa občanov 

nie sú v prípade tejto stavby dodržiavané regulatívy územného plánu (ďalej len ÚP) centrálnej 

mestskej zóny (ďalej len CMZ). 

VMČ odporúča MÚ Trnava preveriť skutkový stav a v prípade porušenia ÚP CMZ podniknúť 

potrebné kroky na zabezpečenie rešpektovania ÚP CMZ a MÚSES. 

b) Prítomný občania konštatovali opakované porušovanie zákona o odpadoch a VZN 462 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava. 

Podľa ich vyjadrenia je zákon porušovaný občanmi priamo „pred očami“ nečinne prizerajúcich 

príslušníkov mestskej polície (ďalej len MP).  

Občanov zaujíma, aké sú kompetencie príslušníkov MP v takomto prípade porušovania zákona. 

Odporúčajú tiež vyvolať verejnú diskusiu, ako riešiť odpadové hospodárstvo v CMZ Trnava. 

 

VMČ sa stotožňuje s námietkami občanov a odporúča preveriť MÚ úroveň kompetencii 

príslušníkov MP zo Zákona o odpadoch a VZN 462, ako aj preveriť možnosti sankcionovania 

porušovateľov uvedeného zákona, VZN a uplatňovať tieto možnosti v praxi. 

 

c) Občania poukázali na skutočnosť, že správcovia bytových domov na ulici Františkánska  

nerešpektujú vykladanie kontajnerov na odpad na nevyhnutne potrebný čas pre vývoz odpadu. 



Umožňujú tak bezdomovcom a výtržníkom voľný prístup ku kontajnerom s odpadom, ktoré sa 

stávajú pravidelne záujmom ich vandalizmu. 

VMČ odporúča MÚ overiť situáciu na ulici Františkánska a v prípade potvrdenia sťažnosti 

občanov odporúča písomne vyzvať správcov bytových domov k rešpektovaniu nevyhnutne 

potrebného času pre vývoz odpadu. 

d) Návrh VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava je podľa 
občanov v rozpore so zákonom č. 103/2015 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 
Občania tiež tvrdia, že na stránke mesta Trnava sa nachádza „Výnimka z nočného kľudu“, čo je 
rovnako v rozpore s uvádzaným zákonom. 

VMČ odporúča MÚ preveriť tvrdenia občanov a zaujať ku nim právne stanovisko. 

 

6/  Rôzne. 

 Členovia VMČ konštatovali na základe podnetov od občanov požiadavku na zvýšenie počtu 

bicyklov a elektro bicyklov v projektoch bikesharing Trnava. 

7/  Záver. 

 Bc. Marcel Krajčo oficiálne ukončil zasadnutie výboru mestskej časti Trnava-stred a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

Zápisnicu vypracoval dňa 30. apríla 2019 
 
Juraj Novota  
Tel.č.: +421 903 770 530  
E-mail: juraj.novota@trnava.sk 


