
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  
 

19.9.2018 
 

 

Miesto: ZŠ s MŠ  Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, pavilón B, Trnava 

Deň:  19.9.2018 

Čas: 17.30. hod. 

 

Prítomní: 

 Poslanci: 

Mgr. Veronika Lančaričová 

Emanuel Gronský 

 MUDr. Branislav Kramár 

               

Neposlanci: 

Ing. Anton Kollár 

Ing. Mgr. Branislav Zápražný 

RNDr. Ing. Ladislav Franek  

Mgr. Dušan Martinovič 

 

Prítomní občania: 

Gabriela Sefčíková, Eva Urbanová, Mária Košťálová, Ján Král 

 

Neprítomní: 

MUDr. Štefan Krištofík  MPH              

Bc. Martin Královič 

MUDr. Zuzana Baková PhD. 

Juraj Fuzák 

Mgr. Martina Chvostálová 

Mgr. Peter Sloboda 

 

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 prítomných občanov, aby predniesli požiadavky na VMČ. 

 

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

 

• Riešenie dopravnej situácie Slnečná – Ustianska 

Na zasadnutí VMČ boli prítomní nespokojní obyvatelia Ustianskej ulice, ktorí vyjadrili svoj názor na 

dopravnú situáciu na úseku Cukrová ulica – Ustianska ulica v oboch smeroch. Poukazujú na hustotu 

dopravy, ako aj na prašnosť a otrasy spôsobené osobnými vozidlami a vozidlami nad 7,5t, čo má 

dopad na kvalitu života a v neposlednom rade aj na nehnuteľnosti, ktoré vykazujú známky 

poškodenia / praskajúce múry / v dôsledku nadmernej dopravy v tomto úseku. Z toho dôvodu žiadajú 

a navrhujú následovné kroky, ktoré by čiastočne zmiernili zlepšili danú situáciu: 

1. Zabezpečenie a osadenie vizuálného radaru, ktorý meria aktuálnu rýchlosť vozidiel 

s možnosťou ukladania údajov o prekročení rýchlosti. Tieto údaje zároveň poskytnú 

relevantné informácie pre dopravnú políciu. 

2. Žiadosť o častejšie merania rýchlosti zo strany dopravnej polície na Ustianskej ulici, nakoľko 

najmä v popoludnajších a večerných hodinách vodiči nerešpektujú zákonom stanovenú 

rýchlosť. Takisto žiadosť o kontrolu vozidiel nad 7,5t / autobusy – nie MHD, traktory, 

kombajny a tažká technika /, ktoré neustále porušujú dopravné značenie zákaz vozidiel nad 

7,5t z Krupskej ulice smer Cukrová a nie sú dopravná obsluha. 

3. Obyvatelia zároveň žiadajú mesto o vykonanie hlukovej a prachovej skúšky na uliciach 

Slnečná, Ustianska. 

4. Žiadosť o informáciu, či mesto Trnava neplánuje vybudovať kruhovú križovatku v úseku 

Ustianska – Slnečná – J.Hlubíka. Vybudovanie takejto križovatky by malo za dôsledok zníženie 

rýchlosti v tejto lokalite, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky aj vzhľadom 

k narastajúcej doprave v lokalite IBV Pekné pole. 

5. Ďalší z návrhov je zníženie rýchlosti zo súčasných 50km/hod na 40km/hod. 

6. Žiadosť o kontrolu a úpravu kanalizačných poklopov, ktoré vytvárajú spomínaný nežiadúci 

hluk a to najmä vozidlá väčších rozmerov, ktoré sa nedokážu poklopom vyhnúť. 

7. Oprava časti vozovky na konci ulice Ustianska v úrovni domov č.55 a 58 . Aktuálne je cesta 

v stave viď. príloha č 1. , čo pri brzdení vozidiel vytvára nadmerný hluk na okolie. VMČ žiada 

o opravu a vyrovnanie / momentálne je cesta v tvare V / tejto komunikácie tak, aby cesta 

plynule nadväzovala na Krupskú ulicu. Tým by sa eliminoval hluk, ktorý vzniká pri brzdení 

a vjazde vozidiel z Ustianskej ulice. 

 

• Dopravné stojisko MHD Špačinská cesta – Nám. SUT 

VMČ žiada o riešenie dopravného stojiska MHD na konečnej zastávke na ulici Nám. SUT. Viacerí 

občania sa sťažujú na neprehladnú dopravnú situáciu, ktorá vzniká po zastavení autobusov v zálive na 

zstávke MHD pri škole na Nám SUT. Často prichádza k situácii, kedy na zastávke dlhšiu dobu stoja 



niekedy dva autobusy MHD naraz, čo spôsobuje zlé výhladové podmienky pre vodičov vychádzajúcich 

z ulice od Nám. SUT. 

• Orez a starostlivosť o lipy na Ustianskej ulici 

Obyvatelia Ustianskej ulice požadujú komplexnú starostlivosť o lipy, ktoré sa nachádzajú na ulici pred 

jednotlivými domami. Jedná sa hlavne o orez líp, ako aj o ich ošetrovanie. VMČ žiada príslušný odbor 

o návrh riešenia tejto situácie. Obyvatelia sú si vedomí, že lipy sa nachádzajú na pozemkoch v ich 

vlastníctve, no zároveň zasahujú aj na mestský pozemok, Ak by mesto starostlivosť prevzalo do 

vlastnej réžie, sú obyvatelia pripravení plne spolupracovať / prístupom na ich pozemok / v prípade 

orezu alebo ošetrenia týchto stromov. 

• Žiadosť o orez drevín okolo ihriska na Átriovej ulici 

Obyvatelia na Átriovej ulici požadujú orez drevín, ktoré sa nachádzajú okolo asfaltovej plochy 

využívanej na športové účely viď. príloha č.2 

• Odvodnovací žlab - Okružná ulica 

Predseda SVB Okružná 6498 p. Valéria Spitzová, žiada vybudovanie betónového odvodnovacieho 

kánalu namiesto kanálu, ktorý bol v priebehu minulého roku vyhĺbený provizorne bágrom zo strany 

mesta, nakoľko pri väčšom úhrne zrážok dochádza k opätovnému vytápaniu vchodu č.10 viď. príloha 

č. 3 a zároveň žiada mesto o výsadbu kríkov v okolí vchodu č.10 ako zábranu chodcom, ktorí si takto 

skracujú cestu viď. posledný obrázok prílohy č. 3. 

• Odpadkové kôše v parku na Nám. SUT 

VMČ žiada o informáciu ODaKS v akom stave sa nachádza požiadavka doplnenia odpadkových košov 

v parčíku na Nám. SUT zo strany FCC. VMČ ešte na zasadnutí dňa 3.5.2017 žiadalo o doplnenie 

odpadkových košov z dôvodu, že ide o hlavný peší ťah najmä detí smerujúcich do/zo školy. Z toho 

dôvodu dochádza k pernamentnému preplneniu jediného koša nachádzajúceho sa na konečnej 

zastávke MHD na ulici J.Hlubíka viď. príloha č. 4 . 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy: 

 

Príloha č.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2: 

 

Príloha č.3: 

 





 

Príloha č.4: 

 

 

 



3.  Záver 

 
Na záver predsedníčka VMČ  Mgr. Veronika Lančaričová poďakovala prítomným za 

aktívnu účasť. 

Zápisnicu spísal: Emanuel Gronský 
Zápisnicu overil: Emanuel Gronský 
Zápisnicu schválil: Mgr. Veronika Lančaričová 
 
V Trnave dňa: 19.9.2018 
 

 


