
Zápisnica č. 1 

 

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

 

konaného dňa  :  20.2.2019 

 



Účastníci : viď prezenčná listina v prílohe č. 1 

 

Priebeh rokovania : 

 

Rokovanie otvoril predseda VMČ Mgr. Martin Uhlík, uvítal prítomných členov, občanov 
a nakoľko sa jednalo o prvé rokovanie v novom zložení, vyzval členov VMČ, aby sa 
v krátkosti predstavili. 
 
1. VMČ si volilo svojho podpredsedu. Navrhovaným bol Mgr. Juraj Svrček, na čom 
sa zúčastnení členovia jednohlasne zhodli. 
Hlasovanie o zvolení Mgr. Juraja Svrčeka ako podpredsedu VMČ Trnava západ – Za: 
12; Proti: 0; Zdržalo sa: 0. (Uznesenie 1.1) 

 
2. Členovia VMČ si rozdelili zodpovednosť za jednotlivé informačné skrinky v ich 
volebnom obvode nasledovne (Uznesenie 1.2): 

• Ul. Čajkovského - Ing. Andrej Farkaš 

• Ul. Šafárikova - RNDr. Gabriela Cabanová 

• Ul. Mozartova - Mgr. Martin Uhlík 

• Ul. J. Bottu - Ing. Branislav Augustín 

• Okružné námestie - Mgr. Tibor Pekarčík 

 
Následne sa VMČ zaoberalo podnetmi od občanov, o ktorých boli členovia VMČ 
informovaní, prípadne vzišli priamo od prítomných občanov. 
 
3. RNDr. Gabriela Cabanová predostrela iniciatívu obyvateľov 13-poschodového 
bytového domu na Botanickej ul., ktorí chcú na vlastné náklady zveľadiť okolie svojho 
bytového domu formou vyvýšených obrubníkov, okrasnej zelene, atď. VMČ víta takúto 
iniciatívu a doporučuje MsÚ vyhovieť ich žiadosti o povolenie tejto realizácie. Žiadosť 
už bola údajne na MsÚ odoslaná. 
 
4. Ing. Peter Šujan pripomenul dlhodobý problém s vytváraním veľkých kaluží 
v dôsledku nevhodného, resp. neexistujúceho vyspádovania na parkovisku medzi 
bytovým domom Botanická 27 – 29 a detským pieskoviskom. VMČ žiada preveriť 
dostupné možnosti riešenia tejto situácie (žľab, vyspádovanie, atď.) (Požiadavka 1.1) 

 
5. Mgr. Matej Lančarič informoval o závadách na detských ihriskách na Beethovenovej 
ulici: 

• Na ihrisku pre staršie deti (severnejšie ihrisko) je pokazený hrací prvok „lanová 
dráha“ (koleso na kladke) 

• Na ihrisku pre menšie deti (južnejšie ihrisko) sa nachádza nebezpečne 
uvoľnená lampa 

VMČ žiada opravenie týchto závad (Požiadavka 1.2) 

 
6. Ing. Branislav Augustín zachytil otázky a nejasnosti obyvateľov ohľadne statusu 
nových ulíc v IBV Kamenný Mlyn, napr. ul. E. Kostolányiovej, H. Radvániho, ako aj 
jedinej prístupovej cesty k nim. Nie je jasné, kto má na zodpovednosť napr. odhŕňanie 
snehu, prečo svietia len niektoré pouličné lampy a na prechode pre chodcov 



v lesoparku je úplná tma. VMČ preto žiada vyjadrenie k vzťahom týchto ulíc k Mestu 
a developerovi, a to hlavne z hľadiska zodpovednosti za ich stav v spomínaných 
aspektoch. (Požiadavka 1.3) 

 
7. VMČ žiada vyjadrenie k stavu navrhovaného parkoviska pred bytovým domom 
B.Smetanu 11 – 14, kde je toto parkovisko údajne zakreslené žltými čiarami, no 
situácia sa nijak neposúva. (Požiadavka 1.4) 

 
8. VMČ žiada obnoviť vodorovné značenie prechodov pre chodcov v našom obvode, 
nakoľko mnohé z nich už nie sú dobre viditeľné. (Požiadavka 1.5) 

 
9. Mgr. Juraj Svrček vytipoval miesta, ktoré sú problémové vzhľadom na bezbariérový 
prístup. VMČ požaduje upraviť prechody na miestach definovaných v prílohe 2 na 
bezbariérové. (Požiadavka 1.6) 

 
10. Z radov občanov bol prítomný aj pán Rafaj s manželkou. Na základe ich podnetov: 

• VMČ požaduje preložiť navádzanie pre slepých realizované pomocou 
špeciálnej červenej dlažby, nakoľko toto navádzanie smeruje priamo do 
pouličnej lampy. Jedná sa o nový prechod pre chodcov cez Beethovenovu ulicu, 
pri ktorom ústia nové chodníky. Nakoľko ešte stavba nie je odovzdaná, môže 
sa jednať o reklamáciu. (Požiadavka 1.7) 

• VMČ požaduje odpratanie odrezaných ostnatých konárov na ul. K. Mahra, ktoré 
predtým pretŕčali cez plot bývalej materskej školy a boli p. Rafajom odrezané. 
(Požiadavka 1.8) 

• VMČ žiada o sumarizáciu čistenia nášho obvodu od napadaného lístia 
v poslednej sezóne. (Požiadavka 1.9) 

 
11. VMČ žiada opravu chodníka pri Čajkovského ul. 31, v mieste podľa prílohy č.3. 
 
12. VMČ žiada osadiť do informačných tabúľ harmonogram stretnutí VMČ Trnava – 
západ, nakoľko sme sa pre ľahšiu orientáciu nás a aj spoluobčanov rozhodli, stretávať 
sa vždy v stredu, týždeň po Mestskom zastupiteľstve, o 18,00 v priestoroch jedálne na 
ZUŠ Mozartova.  
 
 
Vypracoval: Ing. Adam Mihočka 

Schvaľuje : Mgr. Martin Uhlík 

 
 
 

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

 
 
Prílohy: 
1. Prezenčná listina 

2. Miesta, ktoré je potrebné upraviť na bezbariérový prístup 

3. Poškodený chodník na ul. Čajkovského 31 

Príloha č.2 – miesta, ktoré je potrebné upraviť na bezbariérový prístup 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.3 – poškodený chodník na ul. Čajkovského 31 

 
 

 
 


