
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  
 

30.1.2018 
 

 

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

Deň:  30.1.2018 

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. 

Neposlanci: 

Ing. Anton Kollár 

Ing. Mgr. Branislav Zápražný 

RNDr. Ing. Ladislav Franek  

Mgr. Martina Chvostálová 

 

Prítomní občania: 

Ján Gembický, Ing. Arch. Tomáš Guniš, PhDr.Mgr. Dušan Dvorecký 

 

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. Guniša a p. Dvoreckého k odprezentovaniu projektu, kvôli ktorému je 

podávaný návrh na zmenu územného plánu (ďalej len ZUP). 

 



 

 

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

 
 Prerokovanie VMČ návrhu na ZUP v súvislosti s parcelou č. 3414/8. 

Na základe odprezentovania projektu p. Dvoreckým, ktorý sa týka vybudovania verejných 

parkov a malých parkových plôch v susedstve s podnikateľsko – komerčnou zónou 

a prepojením komunikácií na severný obchvat,  pre ktorý je podaný návrh na ZUP, ako aj po 

vypočutí podnetov zo strany p. Guniša – vedúceho odboru územného rozvoja a koncepcií, 

pristúpili členovia VMČ k hlasovaniu o danom návrhu. 

Za:  6 hlasov. 

Proti: 1 hlas 

Zdržal sa hlasovania: 2. 

 

Návrh na ZUP v súvislosti s parcelou č. 3414/8 bol členmi VMČ schválený. 

 

 Vyjadrenie VMČ v súvislosti s návrhom ZUP v lokalite B – obytný súbor Nová Kopánka. 

Vzhľadom na nedostatočné informácie o danom projekte sa VMČ dohodlo na hlasovaní per 

rollam po dodaní potrebných údajov. 

 

 Saleziáni z Hlúbikovej ulice predkladajú žiadosť mestu Trnava na zrezania stromov kvôli 

bezpečnosti, ktoré trčia do komunikácíí okolo ich futbalového ihriska na ulici Malá. Ak by 

návrhu nebolo možné vyhovieť, žiadame o poskytnutie informácii ohľadom vhodnej firmy na 

realizáciu uvedeného orezu. Vyznačenie prechodu pre chodcov pri novovybudovanom 

chodníku pred kostolom + podávajú návrh na označenie pozdĺžneho parkoviska pred 

kostolom. Zároveň žiadame o vyznačenie prechodu prechodcov aj na konci Hlúbikovej ulice, 

kde prišlo takisto k vybudovaniu prepojovacieho chodníka Slnečná – Ustianska. 

 

 Podnet VMČ na vysadenie stromov, kríkov, alebo vytvorenie inej možnej zábrany na ploche 

stredového zeleného pásu na Hlúbikovej ulici / viď. príloha č.1 /, na úrovni ul. Pažitná. 

Prichádza tu k prejazdu vodičov z Hlúbikovej ulice smerom na Pažitnú ulicu. 

 

 Podnety p. Gembického zo Saleziánskej ul.: 

 

-  vzhľadom k pretrvávajúcim problémom s parkovaním na ploche pred nízkymi obytnýmy 

domami na Saleziánskej ulici sa podáva podnet na vytvorenie návrhu s vyznačenými 

parkovacími miestami. Cieľom je zistiť, koľko by vzniklo parkovacích miest a či by to 

nebolo výhodnejšie, ako keď obyvatelia parkujú spontánne na danej ploche. VMČ žiada 

príslušný odbor o prehodnotenie resp. zváženie, či by bolo možné rozšíriť parkovaciu 

plochu o aktuálne málo frekventovaný chodník, čím by prišlo k rozšíreniu tejto plochy 

a takisto by bolo možné vyznačenie parkovacích miest, ktoré nie je možné podľa 

stanoviska MsÚ v aktuálnom stave realizovať, nakoľko by sa znížil počet parkovacích 

miest. 



- Pre väčšiu bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez  prechody pre chodcov na 

Saleziánskej ul. požaduje dobudovať optické spomaľovače, zviditeľniť prechody ich 

podsvietením. 

 

 Podnet VMČ – V súvislosti s nedávnou dopravnou nehodou na zákrute Slnečnej ul. 

s Hajdóczyho, kde prišlo k poškodeniu oplotenia v blízkosti križovatky, podáva VMČ návrh na 

dopravné riešenie zákruty / inštalácia dopravného zábradlia /, aby boli chránení chodci na 

chodníku  ako aj  majitelia blízkých domov.  

 

 Podnet VMČ na výsadbu zelene (stromy, kríky) na svahy, ktorý sa zvažuje od vnútrobloku 

bytových domov na Saleziánskej ul. k vnútrobloku Ha hlinách – oproti je gymnázium 

J.Hollého.  

 

 Podnet VMČ a občanov o dobudovanie prepojovacieho chodníka Krupskej ulice 

s novovzniknutou ulicou Zdenky Schelingovej. Podnet je v riešení aj na portáli Odkaz pre 

starostu https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/47368/predlzenie-chodnika-na-

krupskej 
 

 Podnet VMČ o opravu časti chodníka na Krupskej ulici v časti medzi ulicou Krajná a Ľudová      

/ viď. Príloha č.2 /. Pri nepriaznivom počasí dochádza k zaplaveniu tohto chodníka a nie je 

možný prechod cez túto časť. 
 

   

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: 30.1.2018 
 

 

 

 

 

 

https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/47368/predlzenie-chodnika-na-krupskej
https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/47368/predlzenie-chodnika-na-krupskej


Príloha č.1: 

 

Príloha č.2: 

 


