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Zápisnica 

zo zasadnutia Výboru Mestskej časti Trnava – Juh 

zo dňa 26. 4. 2018 o 17:00 hod. Limbová 11, Trnava 
 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Požiadavky Výboru Mestskej časti Trnava – Juh na Mesto Trnava 

3. Záver 

 

Priebeh zasadnutia Výboru Mestskej časti Trnava – Juh: 

  

1. Otvorenie zasadnutia Výboru Mestskej časti Trnava – Juh 

 

Rokovanie zasadnutia Výboru Mestskej časti Trnava – Juh otvoril predseda Výboru 

Mestskej časti Trnava – Juh Ing. Jozef Čavojský, ktorý konštatoval, že na rokovaní 

Výboru Mestskej časti Trnava – Juh sú prítomní 6 jeho členovia. Vzhľadom na to Ing. 

Jozef Čavojský konštatoval, že zasadnutie Výboru Mestskej časti Trnava – Juh je schopné 

uznášať sa. Zasadnutia Výboru Mestskej časti Trnava – Juh sa zúčastnili aj viacerí  

obyvatelia sídliska Linčianska.  

 

Ing. Jozef Čavojský zároveň konštatoval, že zasadnutie Výboru Mestskej časti 

Trnava – Juh bolo zvolané v súlade s právnymi predpismi. Všetci prítomní členovia 

Výboru Mestskej časti Trnava – Juh svojím podpisom na listine prítomných zo zasadnutia 

Výboru Mestskej časti Trnava – Juh potvrdzujú, že nemajú žiadne námietky ohľadom 

spôsobu, termínu, miesta a formy zvolania zasadnutia Výboru Mestskej časti Trnava – 

Juh. 

2. Požiadavky Výboru Mestskej časti Trnava – Juh na Mesto Trnava 

 

V rámci diskusie Výboru Mestskej časti Trnava – Juh vyplynuli nasledovné 

požiadavky Výboru Mestskej časti Trnava – Juh na Mesto Trnava: 

 

a) Zabezpečiť odvodnenie konečnej zástavky MAD na sídlisku Linčianska 

b) Zabezpečiť ochranu novovysadených stromov na pozemku mesta pri 

horúcovode 

c) Zabezpečiť osadenie 3 ks nádob na psie exkrementy na pozemku mesta pri 

horúcovode 

d) Zabezpečiť pravidelné vysýpanie malých smetných nádob na spádovom ihrisku 

pri Mama klube na Limbovej ulici 

e) VMČ žiada o zverejnenie harmonogramu vývozu odpadu z malých smetných 

nádob v rámci sídliska Linčianska 

f) Nakoľko obyvatelia sídliska upozorňujú na vynášanie odpadu zo Súkromnej 

školy BESST do polopodzemných smetných nádob na Limbovej ulici, žiada VMČ 

o preverenie aktuálneho stavu a upozornenie zriaďovateľa školy na 

dodržiavanie dohodnutých pravidiel vývozu odpadu 

g) Upozorniť zriaďovateľa súkromnej základnej školy BESST na neplnenie 

povinností vyplývajúcich zo zmluvy o výpožičke športového areálu – pravidelné 

kosenie areálu 

h) Zabezpečiť odstránenie betónového kvetináča pri bývalom pohostinstve 

Spartak (Golianova 17/B) 

i) Zabezpečiť odstránenie zlomeného konára v breze umiestnenie pri bytovom 

dome Golianova  65 

j) Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácie na Bočnej ulici smerom k obom 

garážovým dvorom 
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k) Zabezpečiť osvetlenie príjazdovej komunikácie ku garážam na Bočnej ulici. 

Navrhujeme doplnenie stĺpa s dvoma ramenami (Stožiar 020/009). Uvedené 

miesto je v súčasnosti lokalitou pre vykonávanie prostitúcie a predaj drôg 

l) Zabezpečiť  vyčistenie a pokosenie pozemku za rodinným domom Kozácka 74 

m) Zabezpečiť orez javorov pri rodinnom dome Stredná 16 

 

3. Záver 

 

Ing. Jozef Čavojský poďakoval prítomným členom Výboru Mestskej časti Trnava – 

Juh za účasť a rokovanie Výboru Mestskej časti Trnava – Juh ukončil. 

 

 

V Trnava, dňa 26. 8. 2018 

 

Zapisovateľ: 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Čavojský 

predseda 

  

 

 

Overovateľ: 

 

 

 

 

 

Mgr. Rastislav Mráz 

podpredseda 

 

 


