
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  
 

13.9.2017 
 

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

Deň:  13.9.2017 

Čas: 17.30. hod. 

Prítomní: 

 Poslanci: 

Mgr. Veronika Lančaričová 

Emanuel Gronský 

 MUDr. Branislav Kramár 

              MUDr. Štefan Krištofík  MPH              

Bc. Martin Královič 

MUDr. Zuzana Baková PhD. 

Juraj Fuzák 

 

Neposlanci: 

Ing. Anton Kollár 

Mgr. Dušan Martinovič 

Ing. Mgr. Branislav Zápražný 

RNDr. Ing. Ladislav Franek  

Mgr. Martina Chvostálová 

 

Prítomní občania: 

Krušová Katarína, Kruš Peter, Janechová Katarína, Janechová Valeria, Luščanová Marta, Ing. 

Teplanská Irena, Spálová Alena, Jurkas Jozef, Kuľka Marián 

 

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 všetkách prítomných 

účastníkov zasadania. Vzhľadom na to, že veľa odpovedí z mesta na požiadavky občanov 



a VMČ bolo neuspokojivých, budú niektoré požiadavky opätovne prednesené a budú sa 

hľadať aj iné cesty riešenia  problémov v danej lokalite. 

 

 

 

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

 

 Rekonštrukcia Severnej  ulice – Občania Severnej ulice sú rozhorčení, že z  mesta bol 

daný prísľub riešenia havarijneho stavu ich ulice, ale v konečnom dôsledku sa projekt 

nedostal do budúcoročného  rozpočtu mesta. P. Fúzak za VMČ sa podujal  

odkomunikovať daný problém na mesto s tým, že ak by sa nenašli financie na kompletnú 

rekonštrukciu, tak  by sa na jar mohli  vykonať aspoň lokálne opravy a cesta by sa tak 

dostala do prevádzkyschopného stavu. 

 

 Podnet občanov na osadenie chýbajúceho osvetlenia pri  zastávke MHD na Viktoríniho 

námestí. 

 

 Bytový dom -  Okružná 10-13:  

 

1) Počas väčších dažďov obyvateľom zateká do vchodov a pivníc. Opätovne žiadajú 

o vybudovanie odtokových žľabov na chodníku, alebo aspoň o povolenie si ich 

svojpomocne vybudovať. 

2) Požiadavka o rozšírenia chodníka medzi blokmi Okružná 10 a 7 pre lepší prístup 

rozmernejších vozidiel napr. sanitka, hasičské vozidlo.. 

3) Návrh na dobudovanie parkovcích miest z bočnej strany bytového domu pri vchode 

Okružná 13. 

 

  Petícia občanov proti vybudovanie dets. ihriska na Ľudovej ulici. Člen VMČ p. Gronský sa 

s dotknutými občanmi stretne dňa 20.9. 2017 o 17.30 a budú diskutovať o danej situácii. 

 

 Požiadavka VMČ: 

1) Prosíme o informáciu ohľadom predbežného termínu ukončenia dokumentácie na 

rekonštrukciu Hajdóczyho ulice. 

2) Tiež žiadame informácie ohľadom projektovej dokumentácie pre Kukučínovu ulicu, 

termín začiatku realizácie rekonštrukcie. Podľa akého návrhu projektu sa bude 

postupovať, keďže v minulosti bolo ponúknutých viac variantov? Budú sa môcť 

k danému návrhu vyjadriť aj občania? 

3) Aké sú možnosti mesta na zaplátanie výmoľov na príjazdovej ceste, ktorá vedie 

z Hajdóczyho ulice vedľa plota športového areálu Slávia, kde je umiestnené 

zrekonštruované dets. ihrisko a ďalej vedie  poza kino Oko až k vstupu na parkovisko 

univerzitného internátu.  

4) Prosíme o zasielanie informačných letákov do informačných tabúľ členom VMČ 

aspoň 1týždeň pred začiatkom nasledujúho mesiaca. Často sa stáva, že keď letáky 

prídu neskoro, tak vyvesujeme už neaktuálne informácie. 



5) Obyvatelia Oravného si svojpomocne vybudovali detské ihrisko. Žiademe mesto 

o doupratovanie okolia ihriska + jeho údržbu. 

6) Prosíme o opravu poškodeného obrubníka na kruhovom objazde na Špačinskej ulici 

pri Obchodnej Akadémii. 

 

3. Záver 

 
Členovia VMČ sa dohodli na ďalšom termíne zasadania VMČ a to 15.11. 2017 o 17.30. 

v priestoroch ZŠ s MŠ  Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, pavilón B, Trnava.  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: 13.9.2017 
 

 

  

 

 

 


