
Zápisnica č. 4 

 

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

 

konaného dňa  :  15.5.2019 

 

Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

Rokovanie otvoril predseda VMČ Mgr. Martin Uhlík a vzhľadom na prítomnosť 
niekoľkých desiatok občanov navrhol obrátiť poradie programu a teda dať najprv 
slovo im. 

 

1. Občania sa zišli v takomto množstve vďaka iniciatíve jedného z nich, ktorý 
o konaní VMČ informoval pomocou letákov v schránkach. Motivovali ho 
k tomu pochybnosti ohľadne nerealizácie výstavby sociálneho centra.  
 
Situácia bola ešte raz vysvetlená a doplnená o novú skutočnosť, a to, že 
výhľadovo v semptembri 2020 budú priestory ZŠ Mozartova využívať 
súkromná aj cirkevná základná škola, pričom tieto inštitúcie samé prispejú 
k rekonštrukcii ihrísk, soc. zariadení apod.  
 
VMČ na základe dopytu občanov požaduje, aby aj po začatí činnosti nových 
základných škôl zostal areál ZŠ Mozartova k dispozícii verejnosti 
(Požiadavka 04.01) 
 

 

2. VMČ žiada skontrolovať stav chodníkov a zelene po výkopových prácach 
realizovaných v réžii SPP na Čajkovského ulici. SPP je povinný vrátiť veci 
do pôvodného stavu, občania sa však sťažujú, že tomu tak nie je, cítia sa 
tiež príliš neskoro informovaní o takýchto prácach. (Požiadavka 04.02) 
 

 

3. VMČ bolo upozornené na vypadávajúci odpad z jedného zo smetiarskych 
áut spoločnosti FCC. Očividne sa jedná o poruchu tohto vozidla, vypadnutý 



odpad bol pozorovaný na viacerých miestach v oblasti. VMČ žiada 
nepoužívať, resp. opraviť takéto vozidlá. (Požiadavka 04.03) 
 

 

4. Obyvatelia bytových domov na jednosmernej časti ul.Čajkovského sa 
sťažovali na časté nedodržovanie smeru jazdy. VMČ požaduje zvýšenie 
kontroly takéhoto správania sa vodičov na tejto novej jednosmerke. 
(Požiadavka 04.04) 
 

 

5. Komunikácia lemujúca zo západu celú mestskú časť, t.j. ulice Beethovenova 
a Čajkovského, je tvorená „experimentálnou“ technológiou utlačenia povrchu 
jazdiacimi vozidlami. Po rokoch už je táto komunikácia v zlom stave a na 
niektorých miestach sa vytvorili vysoké nerovnosti. VMČ požaduje aspoň 
„prvú pomoc“ na tejto komunikácii vo forme zarovnania / sfrézovania 
takýchto nerovností. (Požiadavka 04.05) 
 

 

6. VMČ požaduje opravu lavičiek na štreke aj vo vnútroblokoch (Požiadavka 
04.06) 
 

 

7. Medzi chodníkom pod bytovými domami na Mozartovej 4 – 9 a sanatóriom 
sa nachádza spevnená plocha, ktorá pôsobí nedokončene a bezúčelovo. 
VMČ žiada napraviť situáciu. (Požiadavka 04.07) 
 

 

8. VMČ požaduje prečistiť vpuste na parkovisku pred cintorínom na Kamennej 
ceste, nakoľko sa tu po silnejšom daždi tvoria rozsiahle kaluže. (Požiadavka 
04.08) 
 

 

9. VMČ žiada odpratať veľký zlomený konár na strome oproti hlavnému 
vchodu do areálu ZŠ Mozartova. (Požiadavka 04.09) 

 

10. VMČ požaduje orezať stromy, ktoré pretŕčajú do chodníka na štreke pri 
Beethovenovej 34. (Požiadavka 04.10) 
 

 

11. VMČ žiada informácie o budúcnosti ulice Lomonosovova z dopravného 
hľadiska, keďže na tejto ulici veľmi často parkujú vodiči po stranách, čím sa 



prejazdná šírka vozovky zužuje a vzájomné obchádzanie protiidúcich áut sa 
komplikuje. Parkovanie v tejto časti je ale samozrejme potrebné pre 
návštevníkov okolitých škôl a ich areálov. (Požiadavka 04.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Adam Mihočka 

Schvaľuje : Mgr. Martin Uhlík 

 
 
 

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

 
Prílohy: 
1. Prezenčná listina 


