
Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia výboru mestských častí - č. 4: Trnava - východ 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Dátum, čas: 

28. 9. 2017 17:00 – 18:30 hod. 

Miesto: Klubovňa Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa 51 Trnava 

 

Program rokovania: 

Bod č.1: Otvorenie a privítanie 

Rokovanie viedol predseda VMČ č. 4 Mgr. Jozef Pikna. Predsedajúci na základe 

prezenčnej listiny skonštatoval, že na základe prítomnosti členov je VMČ 

uznášaniaschopné.  Zároveň privítal všetkých členov VMČ ako i hostí. Predstavil 

program zasadnutia, ktorý všetci členovia jednohlasne schválili. 

Na úvod predseda VMČ zhodnotil spoločné podujatie s občanmi pod názvom 

Grilovačka, ktorá sa uskutočnila dňa 28. 6. 2017 na Družbe pri detskom ihrisku. 

Celková výška za podujatie bola 2 013 €. 

 

P. Butko sa vyjadril, že by sa takéto podujatie mohlo realizovať častejšie najmä kvôli 

neformálnosti. Práve pri neformálnych stretnutiach sa ľudia viac otvoria a skôr dajú 

spätnú väzbu i prostredníctvom dotazníkov. 

V rámci podujatia sa realizovala aktivita zameraná na názory ľudí a hlavné problémy, 

návrhy, nápady boli spísané. VMČ odsúhlasilo a dáva požiadavku na realizáciu 

všetkých písaných bodov. 

 

Dotazníky  VMČ 4 – Trnava – Východ – grilovačka   28.jún 2017 

SPOLU      61 dotazníkov 

Pozitívne hodnotenie obsahovali:  11 dotazníkov 

Podnety a problémy občanov (v koľkých dotazníkoch boli spomenuté): 

1. Toalety, pitná voda pri ihrisku za VÚC (11). 

2. Nevyhovujúci stav detských ihrísk (11). Keď bude vybraný generálny 

dodávateľ pre opravy a údržbu detských ihrísk – akým spôsobom bude určené 

poradie opráv, akým spôsobom sa budú nahlasovať závady? 



3. Problém s odpadom (10) – vývoz odpadu nerezidentmi, ukladanie mimo 

nádob, zvýšiť frekvenciu vývozu malých košov pri detských ihriskách alebo doplniť 

koše (hlavne VUC, T. Tekela, Agatka,...). 

4. Problémy so psami a ich venčením mimo vyhradených plôch (8). 

5. Viac parkovacích miest (7). Plánuje sa zvyšovanie počtu parkovacích miest na 

Družbe? V akej fáze je parkovacia politika mesta? Rozšírenie parkoviska Clementisa 

19-21. 

6. Lavičky – občania pociťujú nedostatok lavičiek (7), napr. za Clementisa 33. 

7. Problémy s bezdomovcami, rušenie nočného kľudu, grafiti – častejšie hliadky 

MSP (6). 

8. Workoutové ihrisko (5) – návrh, projekt Bar Warriors Trnava odovzdaný na MsU. V 

akom stave je príprava? Aké je vyjadrenie MsU? 

9. Zápach (3). Boli už osadené protizápachové klapky na kanály? Aký efekt má 

prečisťovanie? 

10. Rekonštrukcia komunikácie Starohájska. Problém s odvodnením, po dažďoch 

zatopená aj časť parkoviska, kde sú miesta pre ZTP. Zníženie obrubníkov, úprava 

parkovanie pod kopcom pod Sociálnou poisťovňou (3). 

11. Deratizácia – problémy s potkanmi (3). Kedy prebehla deratizácia? 

12. Ranné čakanie pred poliklinikou (2). Zmení/zavedie sa objednávací systém? 

13. Clementisa 59 – detské ihrisko – chýba kôš, pokazené lavičky. 

14. Bežecká dráha v Jame nie je prístupná v popoludňajších hodinách. 

15. Revitalizácia vnútrobloku T. Tekela 19 – 24. Pieskovisko na ihrisku T. Tekela 10. 

16. Revitalizácia vnútroblokov Tehelná. Má mesto v pláne riešiť tieto vnútrobloky? 

17. Zimný štadión. Ako plánuje mesto riešiť nevyhovujúci technický stav? 

18. Tehelná 18.  2 roky neriešená situácia – žlté čiary pri kontajneroch - vyznačenie. 

19. Rekonštrukcia malometrážnych bytov. Plánuje mesto rekonštrukciu, zateplenie? 

20.  Osvetliť priechody pre chodcov na V. Clementisa. 

 

Bod č.2: Prednesenie požiadaviek členov VMČ 

  1. P. Butko sa vyjadril, že všetky aktivity a potreby, ktoré boli spomenuté 

v odpovediach dotazníku môžu byť realizované aj keď nie sú zahrnuté v rozpočte 

mesta nakoľko tento je možné dopĺňať a nie je problém ich tam zaradiť nakoľko ide 

o malé sumy. 



2. Požiadavka VMČ, na Clementisovej ul. 28- 31 ohľadom osadenia lavičiek 

a smetných košov za bytovými domami (tj. V jame). Odsúhlasené jednohlasne, 

financovať z komunitného projektu  ! 

3.  – vypracovať projekt na detského ihrisko na Tehelnej ul. 20 ešte v roku 2017 

Odsúhlasené jednohlasne, financovať z komunitného projektu  ! 

   4. Požiadavka VMČ – P. Pikna predostrel problém s centrom ROYAL FITNESS – 

novostavba na Ulici Vladimíra Clementisa v Trnave, na pozemku súp. č. 5671/92 

(parcela reg. „C“) na sídlisku Družba najmä kvôli výstavbe, ktorú chcú realizovať. 

VMČ nesúhlasí s výstavbou.  Odsúhlasené jednohlasne! 

5.  Návrh prítomného občana: vybudovanie parkoviska na ul. Bučianska č. 6. – 9., 

Tehelná č. 7. – 9. a vytvoriť kolmé parkovanie (komunitný projekt). Odsúhlasené 

jednohlasne! 

Príloha č. 1 – fotografie znázorňujúce návrh vybodovania parkoviska 

    5. Návrh prítomného občana: častejšie vynášanie odpadu zo smetných košov 

najmä v okolí detských ihrísk. 

    6. Návrh VMČ: vybudovanie kruhového objazdu medzi nákupným centrom LIDL 

a obchodným domom Kaufland. Preveriť možnosť výstavby kruhového objazdu 

najmä u dopravnej polícii a stavebnom úrade. Odsúhlasené jednohlasne ! 

Zároveň zvýšiť policajné hliadky pri danom semafore. Príloha č. 2. 

    7.  Vybudovať už schválený priechod pre chodcov a chodník pri vchode na ul. V. 

Clementisa 58. Odsúhlasené jednohlasne ! 

Návrh podaný: zápisnica VMČ č. 28092016 bod 10.6 

10. Vybudovať priechod pre chodcov a chodník pri vchode na ul. V. Clementisa 58 v súlade s návrhom 

MsÚ a financovať na základe cenovej ponuky z komunitných projektov VMČ (zodp. Ing. Babinec, tel. 

3236103) Návrh na vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov bude odoslaný na dopravný 

inšpektorát. Ak bude návrh odsúhlasený a ak si VMČ schváli investíciu ako komunitný projekt a 

predloží ho na príslušnom formulári, mesto vypíše súťaž na zhotoviteľa a následne projekt 

zrealizuje. 

 

Odpoveď P. Moťovský list. č. OOaVS/29701/16-80629/16 bod. 6. 

VMČ navrhuje opätovne podať návrh na realizáciu priechodu pre chodcov. 

 



     8. Preveriť povolenie nočného svietenia pre diskotéku RELAX nakoľko často 

využívajú rotačnú hlavu s bielym svetlom, ktoré sa točí dookola a svieti priamo do 

okien obyvateľom mesta Trnava. 

 

  Zapísal: Mgr. Michal Lipovský 

  Schválil:  Mgr. Jozef Pikna 

 

Príloha č. 1: 

Vybudovanie parkoviska. 

 

 

 

 


