
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  
 

6.6.2018 
 

Miesto: ZŠ s MŠ  Nám. SUT 15, pavilón B, Trnava 

Deň:  6.6.2018 

Čas: 17.30. hod. 

Prítomní: 

 Poslanci: 

Mgr. Veronika Lančaričová 

Emanuel Gronský 

              MUDr. Štefan Krištofík  MPH              

MUDr. Zuzana Baková PhD. 

Neposlanci: 

Ing. Anton Kollár 

Ing. Mgr. Branislav Zápražný 

RNDr. Ing. Ladislav Franek  

Mgr. Martina Chvostálová 

 

Prítomní občania: 

Ján Bulla, Ivan Hucko, Róbert Kormaňák 

Program:    

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  
2. Požiadavky občanov a VMČ č. 3 - Sever na mesto Trnava 
3. Záver 

 
 

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  
 

Na úvod predsedníčka VMČ Mgr. Veronika Lančaričová privítala všetkých prítomných účastníkov 

zasadania a vyzvala p. Bullu, aby predniesol  ako prvý svoju požiadavku na VMČ. 

 

2. Požiadavky občanov a VMČ č. 3 – Sever na mesto Trnava 

 
• Podnet p. Bullu ohľadom vybudovania  cyklochodníka na Špačinskej ul. 

-  Pán Bulla sa z miestnych novín dozvedel, že na Špačinskej ceste sa bude budovať 

cyklochodník. Hoci sa už dávnejšie zaujímal o tento projekt, nepodarilo sa mu dostať sa 

k uceleným informáciám. A teraz je prekvepený, že projekt je vo finálnej fáze. 



-  Vznášame požiadavku na poskytnutie  komplexných  informácií ohľadom realizácie 

projektu cyklochodníka na Špačinskej ulici.  Ako aj podnety: 

- Či sa vybudovaním cyklochodníka nezruší a ak áno v akom množstve počet parkovacích 

miest na Špačinskej ulici? Aká bude kompenzácia parkovacích miest v tejto lokalite ak 

príde k redukcii. 

- Prečo musí ísť cyklochodník priamo po Špačinskej ulici a nie po bočných uličkách? 

- P. Bulla je ochotný poskytnúť svoje návrhy pri realizácii projektu. 

- Požiadavka p.Bullu o pravidelné kosenie časti zelene viď. príloha č.1, nakoľko pri kosbe sa 

táto časť pravidelne nekosí. 

 

• Podnet p. Bakovej: 

- Požiadavka na častejšiu kontrolu a vysýpanie koša pri detskom ihrisku na Peknom poli 

pri protihlukovej stene, pretože býva väčšinou plný. 

• Materské centrum na Okružnej ulici – na koho sa majú obrátiť v súvislosti s opravou 

chodníkov a výmenou piesku v pieskovisku?  

 

• Podnet od p. Franeka:  

 

- Žiadosť o vysvetlenie opodstatnenia žltých čiar na Ustianskej ulici, pred domami č.14 – 

16 a 18-20. 

 

• Podnet od p. Babečku: 

- Podnet na opätovné zaradenie požiadavky na vytvorenie štúdie ohľadom vyriešenia 

verejného priestoru na Kopánke (jedná sa o zelený pás pred kostolom, ako aj obnova 

parčíka pri Námestí SUT a obnova celého Námestia SUT) do rozpočtu mesta Trnava, tak 

ako to bolo pred rokom mestom prisľúbené. 

 

• Podnet od p. Zápražného: 

- Požiadavka na odstránenie morálne nevhodných bilbordov na konci  Ustianskej ulice 

a z Cukrovej ulice. Posunúť tento podnet na VÚC, pod ktorý bilbordy spadajú. 

 

• Podnet od p. Kormaňáka zo sídliska Na Hlinách 1: 

- Požiadavka  na riešenie neporiadku okolo smetných košov. Občania neseparujú odpad 

a hlavne odpad, ktorý patrý na zberný dvor. Návrh na zvolanie stretnutia všetkých 

správcov okolitých vchodov. Cieľom stretnutia by bola osveta, opätovné vysvetlenie 

prečo je potrebné odpad separovať, ktorý odpad a prečo treba odvážať na zberný dvor. 

Vyvesiť na vchody, alebo dať do schránok nájomcom informačné letáky, prečo a ktorý 

odpad  treba odvážať na zberné dvory, zoznam zberných dvorov, prevádzkový čas, 

mapy zberných dvorov vyvesiť na vchody. Ak by neboli dostačujúce preventívne 

opatrenia, tak treba pristúpiť k represívnym opatreniam: pokuty, kontrola políciou... 

- Žiada o riešenie prepadávajúcej sa cesty a chodníka v úseku za potravinami, kde sa 

vchádza do vnútrobloku, pri  Kľúčovej službe. 

 

• Podnet na orezanie prerastenej lipy pred Saleziánskou 44. 

 



• P. Kollár prítomných informoval o schválení petície ohľadom opatrení, ktoré sa zrealizujú pre 

väčšiu bespečnosť na prechode pre chodcov pri ZŠ na NSUT. Vybuduje sa tam ostrovček + 

optická brzda. 

 

- Požiadavka na vrátenie konečnej zastávky MAD liniek č. 3 a 4 zo Špačinskej cesty spred 

ZŠ na Námestí SUT späť na pôvodné miesto  k parčíku na Námestí SUT a riešenie 

súvisiacich problémov.  

 

3. Záver 

 
Na záver predsedníčka VMČ  Mgr. Veronika Lančaričová poďakovala prítomným za 

aktívnu účasť. 

Zápisnicu spísal: Mgr. Martina Chvostálová 
Zápisnicu overil: Emanuel Gronský 
Zápisnicu schválil: Mgr. Veronika Lančaričová 
 
V Trnave dňa: 6.6.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy: 

 

Príloha č.1: 

 

-  


