
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  

 

20.6.2019 

 

 

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

Deň:  20.6.2019 

Čas: 17.30. hod. 

      

Prítomní: 

 

Poslanci: 

Emanuel Gronský 

Ing. Vladimír Ekhardt              

Ing. Richard Sládek 

Mgr.Eduard Guniš 

 

Neposlanci: 

Ing. Pavol Hluchý 

Mgr. Katarína Kolevová 

Mgr. Peter Kozelka 

Ing. Anton Kollár 

 

Neprítomní: 

MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, MPH, Milan Minárech, Igor Pavelek,  

Hostia:  

viď. prezenčná listina 

Program:    

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  

2. Zámer výstavby Parkovacieho domu Na hlinách – diskusia a vznesené požiadavky občanov 

3. Požiadavky občanov a VMČ č.3 – Sever 

4. Záver 

      

      

 

 

 



 
 

 

 



1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  

 

Na úvod predseda VMČ Emanuel Gronský privítal všetkých prítomných účastníkov zasadania 

a  následne všetkých oboznámil s programom VMČ. Neplánovaným bodom programu bola 

opakovaná téma výstavby Parkovacieho domu na Hlinách. 

2. Zámer výstavby Parkovacieho domu Na hlinách - diskusia 

 
Na rokovaní prebehla opakovaná diskusia ohľadne zámeru vybudovať parkovací dom v lokalite 

Saleziánska a v lokalite Hliny. Obsah a forma diskusie boli totožné s obsahom a formou diskusie na 
predchádzajúcom VMČ.  
  
Predseda  výboru a poslanec E. Gronský znovu zdôraznil, že k danej téme bude vo vhodnom čase 
zvolané riadne zhromaždenie občanov, na ktorom sa zúčastnia okrem predstaviteľov samosprávy a 
zástupcov mestského úradu i prizvaní odborníci z oblasti dopravy a statiky.  
 
Občania v závere diskusie vzniesli niekoľko požiadaviek priamo k tejto téme: 
 

a. Uviesť, aké sú iné zvažované lokality pre vybudovanie takéhoto parkovacieho domu. 
b. Preveriť dostupnosť plôch na vybudovanie parkovísk na Vodárni, Hlinách, Zátvore a okolí 
c. Iniciovať rokovanie ohľadne sprístupnenia parkovania pri Simbe a Euronics  OC Arkádia najmä  

v čase mimo otváracích hodín oboch predajní. 
d. Zvážiť vybudovanie tzv. „Vertikálnych garáží“ ako jednej z možností.   
e. Prečo sa uvažuje iba o jednej variante riešenia, neprezentovali sa porovnania aj iných lokalít ? 

f. Prečo sa niekde rozhodlo bez diskusie iba o jednom riešení a na základe čoho sa nepripúšťa 
žiadne iné riešenie a prečo sú informácie okolo toho nedostupné ? 

g. V roku 2013 bola vykonaná zmena Územného plánu a rozsiahle územie dovtedy deklarované 
v Územnom pláne ako veľmi cenné a dôležité pre oddychovú funkciu rezidentov  vo 
vnútrobloku Saleziánska, bolo  z parku /kód Z02 /  zmenené  bleskovo na stavebný pozemok 
/kód A 06/. Sú poslanci ochotní hlasovať  a zasadiť sa za navrátenie do pôvodného stavu? 

h. Prečo obyvatelia Hlín, ak chcú mať  parkovanie pre svoje autá, nechcú preň obetovať časť 
“svojej zelene“ a komfortu?   Dlhodobo deklarujú prístup: “Chcem parkovací dom, ale nie pri 
mojom bytovom dome.“ 

i. Osemposchodové bytové domy na Saleziánskej sú postavené na cca 8-metrojej navážke  /na 
cca 10-metrových pilotách/ v dobývacej jame v bývalej tehelni. Vzhľadom na možnú 
nestabilitu pri masívnom odbagrovaní sa jedná o jednu z najnevhodnejších a najrizikovejších 
lokalít v Trnave pre uvažovanú stavbu. 

j. Ako budú obyvatelia chránení, zabezpečení a riešení v prípade vzniku škôd veľkého rozsahu 
v súvislosti s výstavbou parkovacieho domu, napr. obdoba káuz Triniti, Apollo1,  most 
Kurimany, dom Centroom Piešťany? 

 
 

Okrem toho boli prítomní občania vyzvaní, aby si aj sami spísali všetky požiadavky priamo k tejto 
téme a doručili ich predsedovi výboru. Diskusia bola potom ukončená a predseda výboru E. Gronský 
prítomných opakovane uistil o včasnom informovaní o konaní verejného zhromaždenia k danej téme.   
 
Iné body pôvodného programu okrem nasledujúcich heslovitých požiadaviek občanov neboli 
prerokované.  
 
 



3. Požiadavky občanov a VMČ č.3 – Sever na MsÚ 

 

3.1  Vyznačenie žltej čiary (zákaz zastavenia) na veternej ul. pred BD Arboria 

 

Požadujeme vyznačenie vodorovnej žltej čiary na cestnej komunikácii pred BD Arboria 

(medzi vchodmi Veterná 42 až 45. ) podľa priloženej foto dokumentácie viď príloha, z dôvodu 

blokovania jazdného pruhu autami a následné spomalovanie plynulosti dopravy v danom 

mieste (hlavne MHD), ktoré je sprevádzané rušivým pískaním bŕzd autobusov MHD a iných 

nadrozmerných dopravných prostriedkov a v neposlednom rade prispieva aj k nebezpečným 

dopravným situáciám. Brzdenie autobusov MHD ďalej spôsobuje rušenie obyvateľov v 

priľahlých bytovkách.   

      

 

3.2  Premalovanie/zvyraznenie prechodu pre chodcov a zvysenie prehladnosti 

      

Občania ulice Veterná požadujú premaľovanie/zvýraznenie prechodu pre chodcov na ulici        

Veterná od kruhového objazdu smerom k Arborii. Prechod nie je na cestnej komunikácii vôbec vidieť 

a ani zvislé značenie tabuľou nie je vidieť, keďže ho zakrýva porast stromu. Odohralo sa tu viacero 

incidentov, našťastie nie s tragickými následkami. Na tomto prechode sa nachádza aj ukončenie cyklo 

chodníku, ktoré takisto požadujeme vyznačiť na cestnej komunikácii.  

3.3  Zasypanie/opravenie dier na vstupe na sídlisko Hliny 

Požadujeme, zasypanie resp. upravenie povrchu pri Tesco Express, je to vstupná brána na sídlisko 

Hliny. Tieto diery sú naďalej prehlbované potkanmi a vodou pri väčšom daždi. Ako je vidieť na foto 

prílohe, diery nie sú malé a sú nebezpečné pre kohokoľvek, kto by tam omylom stupil. 

3.4  Vyrovnanie/spevnenie prepadu chodníka 

Občania bytovky na Hlinách 1a,b,c požadujú vyrovnanie prepadu chodníka v ich blízkosti. Chodník sa 

dlhšiu dobu sa postupne prepadá a vzniká rozdielový schod, kde hrozí zakopnutie a pád zväčša 

starších osôb žijúcich v spomenutých bytovkách. Foto a lokalita v prílohe. 

3.5 Zasypanie diery na Hlinách (najbližší vchod Na Hlinách 20)  

Požiadavka na zasypanie veľkej diery Na Hlinách pri ‚otoč‘ (viď. foto). Diera je nebezpečná svojou 

hĺbkou a veľkosťou. Keďže autá parkujú aj na chodníku, chodci sa vyhýbajú a prechádzajú popri tejto 

diere.  

3.6 Zákaz státia: Hviezdna ulica 
 

Obyvatelia Hviezdnej ulice požadujú zákaz státia na konci tejto ulice / viď. príloha /, nakoľko táto slúži 
na otáčanie vozidiel, ktoré však nie je možné v prípade, že obyvatelia s cieľom využitia detského 
ihriska, nechávajú odstavené svoje vozidlá práve v tejto časti. 

 
3.7. Zlepšenie dopadu klímy a prehrievania sídliska Hliny  
 

Pozn.: tento bod vyplynul ako všeobecný z celkovej diskusie o Hlinách, ako jeden z podnetov v rámci 
širokej a živej diskusie, aké konkrétne kroky má mesto Trnava pripravené pre zlepšenie dopadu 
klímy a takisto prehrievania časti Saleziánska / Hliny. 



 

3.8 Evidencia požiadaviek KPK 
 
Občan avizoval, že jeho podnety a návrhy prednesené v Kancelárii prvého kontaktu, neboli 
opakovane brané vážne. Z toho dôvodu požaduje, aby si Kancelária prvého kontaktu vytvorila 
evidenciu požiadaviek občanov.  
 

3.9 Dodatková značka na Cukrovej ulici 
  
Občania VMČ – Sever požadujú, aby sa na Cukrovej ulici umiestnila doplnková značka k značke 
obmedzenia rýchlosti 30km/hod a to len na pracovné dni a určité hodiny v čase dopravnej špičky 
napr. Od 8.00 – 17.00 
 

3.10 Zrkadlo Saleziánska ulica + oprava verejného osvetlenia 
 

Požiadavka občanov Saleziánskej ulice 30 – 36 o úpravu dopravného zrkadla nachádzajúceho sa 
vedľa zastávky MAD / viď. príloha /. Aktuálne bráni vo výhľade lipa, ktorá je zasadená hneď vedľa. 
Občania požadujú také riešenie, ktoré by bolo trvalé a pri ktorom by nebol potrebný pravidelný 
orez. Zároveň požadujú opravu verejného osvetlenia, ktoré bolo spôsobené dopravnou nehodou 
v tomto úseku. 
 

3.11 Orez stromov Saleziánska  
 
Podľa občanov dochádza k častému lámaniu dvoch vŕb / viď. príloha /, ktoré sa nachádzajú na 
Saleziánskej ulici 32 – 38 a ktoré siahajú do výšky 4.poschodia . Po nahlásení požiadavky o orez zo 
strany občanov, mesto zabezpečilo vždy len orez, ale občania požadujú radikálny orez týchto dvoch 
vŕb. 
 

3.12 Dotaz k obnove VZN o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta  
 
Dotaz občana, ako mesto postupuje pri chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta, nakoľko 
mesto Trnava aktuálne nemá VZN, ktoré by tento chov a držanie jednoznačne definovalo. Pôvodné 
VZN č.360 , ktoré bolo nahradené VZN č.191 a VZN č.78, bolo v roku 2017 zrušené. 
 
 

 



Príloha č.1 k bodu 3.1

 



 

      

      

      

      



 Príloha č.2 k bodu 3.2 

   

 



Príloha č.3 k bodu 3.3    

 

 

 



Príloha č.4 k bodu 3.4 

 



 

 

 

 

 

Príloha č.4 k bodu 3.5 

Na foto z google maps je len ukážka lokality (v tom čase, tam diera ešte nebola)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.5 k bodu 3.6 

 

 

 

Príloha č.6 k bodu 3.10 

 

 



Príloha č.7 k bodu 3.11 

 

 

 

 

3 Záver 

      

Na záver predseda VMČ  Emanuel Gronský poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 

      

Zápisnicu spísal: Mgr.Eduard Guniš 

Zápisnicu overil: Ing. Vladimír Ekhardt 

Zápisnicu schválil: Emanuel Gronský 

      

V Trnave dňa: 9.7.2019 


