
Zápisnica č. 5 

 

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

 

konaného dňa  :  19.6.2019 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

Rokovanie otvoril predseda VMČ Mgr. Martin Uhlík a oboznámil zúčastnených 
s programom. Hlavným a prvým bodom rokovania bola prezentácia a modifikácia 
procesu budovania polopodzemných kontajnerov v našej MČ. 

 

1. Tému budovania polopodzemných kontajnerov moderoval podpredseda 
J.Svrček. Oboznámil prítomných občanov s plánovanými umiestneniami pre 
kontajnery, kritériami ich výberu, dôvodu poradia realizácie a vyzval 
zúčastnených k návrhom na zmeny. Z diskusie vzišli nasledujúce pripomienky: 
 

a. zrušiť č.8, radšej zväčšiť č.9 

b. doplnenie pri Čajkovského 21, na mieste pôvodného stojiska (seniori) 

c. prípadné doplnenie na ul. Šafárikova (podrobnosti p.Cabanová) 

d. vo výbere medzi 6 a 6alt volíme 6alt. 
e. pri č.7 zabezpečiť presadenie stromu 

f. dopracovanie PD ku kontajnerom na Kubinu 

 
Pripomienky už boli priamo postúpené zodpovedným osobám a v tejto 
zápisnici sú len z evidenčných dôvodov. 

 
2. Pred bytovým domom Čajkovského 30 bliká a zhasína pouličná lampa. VMČ 

požaduje opravu tejto lampy. (Požiadavka 05.01) 
 

3. VMČ žiada vyjadrenie k stavu projektu výmeny lámp v našej MČ. (Požiadavka 
05.02) 
 

4. VMČ žiada skontrolovať a prípadne reklamovať stav po prácach SPP. 
(Požiadavka 05.03) 
 

5. Na základe podnetu zo špeciálnej školy na Lomonosovovej 8 žiada VMČ 
vyhradiť aspoň 3 parkovacie miesta a zriadiť prechod pre chodcov pred touto 



školou, čo najbližšie k jej vchodu (Požiadavka 05.04). Dôvodom je 
problematické parkovanie pri prevoze imobilných detí, keďže táto čast ulice 
býva často plne obsadená. 
 

6. VMČ žiada dbať na orezávanie prevísajúcich konárov ponad chodníky v našej 
mestskej časti. 
 

7. VMČ žiada otvoriť v spolupráci s VÚC ihrisko v areáli SOŠ obchodu a služieb 
na Lomonosovovej 6 pre verejnosť. (Požiadavka 05.05) 

8. Prítomní občania boli upozornení na možnosť realizácie ich nápadov 
prostredníctvom komunitných projektov, na ktoré bol vyčlenený balík pre našu 
MČ. Zazneli aj prvé návrhy od občanov, VMČ ich eviduje a zaradí do 
rozhodovacieho procesu. 
 

 
Vypracoval: Ing. Adam Mihočka 

Schvaľuje : Mgr. Martin Uhlík 

 
 
 

    .......................................... 
Predseda VMČ 

 
Prílohy: 
1. Prezenčná listina 


