
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  

 

17.10.2019 

      

 

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

Deň:  17.10.2019 

Čas: 17.30. hod. 

 

Prítomní: 

      

Poslanci: 

Emanuel Gronský 

Ing. Richard Sládek 

Mgr.Eduard Guniš 

Ing. Vladimír Ekhardt 

 

Neposlanci: 

Ing. Pavol Hluchý 

Ing. Anton Kollár 

      

Neprítomní: 

MUDr. Branislav Kramár, Milan Minárech, 

Igor Pavelek, Katarína Kolevová, Mgr. Peter Kozelka, MUDr. Štefan Krištofík, MPH 

 

Hostia:  

viď. prezenčná listina 

      

 

Program:    

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  

2. Návrhy VMČ 

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

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. 

 

2. Návrhy VMČ 

 

V rámci finančných prostriedkov VMČ č. 3 – Sever VMČ navrhuje po konzultácii s MsÚ zrevitalizovať 

plochu na Átriovej ulici, ktorá slúži obyvateľom ako detské ihrisko. Výbor navrhuje pridať dopravné 

značenie, zakazujúce vstup automobilom, označiť plochu ako detské ihrisko a v rámci revitalizácie 

pridať primerané oplotenie, osadiť na vhodnom mieste lavičky a osadiť nové basketbalové koše príp. 

zrekonštruovať doterajšie (napr. natretím nosnej konštrukcie). Uvedené výbor navrhuje zrealizovať 

ešte v roku 2019 podľa technických možností. Návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi 

výboru. 

Ďalším z návrhov, ktorý bol odsúhlasený všetkými prítomnými členmi výboru bol nákup solárne 

napájaného rýchlostného radaru pre úsek Slnečná – Ustianska, z dôvodu sťažností obyvateľov 

dotknutých ulíc a z dôvodu nedodržiavania predpísanej 50km/hod rýchlosti. Výbor žiada príslušný 

odbor MsÚ o konzultáciu pred výberom a umiestnením radaru s predsedom výboru. 

 

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

 

      

3.1  Preveriť žiadosť občana Jána Bullu o účasť pri príprave projektu križovatky Kukučínova – 

Špačinská. Svoju žiadosť odôvodňuje umiestnením svojej nehnuteľnosti v dotknutom území 

a potrebou aktívnej konzultácie projektu s ohľadom na dopady na užívanie jeho nehnuteľnosti (napr. 

riešenie odtoku dažďovej vody, ako aj problémom s kanalizáciou v danej časti). 

3.2  Preveriť možnosti vyčistenia kanalizácie a odstránenie zápachu v lokalite Špačinská – Veterná 

– Okružná (okolo sídliska ČSM) 

3.3  Prediskutovať žiadosť rodiny Santových ohľadne tiahleho majetkovoprávneho sporu, 

týkajúceho sa ich pozemkov v lokalite Pekné pole na Mestskom zastupiteľstve a pokúsiť sa daný spor 

ukončiť. Príloha č.1. 

 



3.4  Uvádzať pri odpovediach na webovej stránke odkazprestarostu.sk aj kontaktné údaje na 

zodpovedného zamestnanca mesta príp. vedúceho pracovníka dotknutého odboru z dôvodu lepšej 

komunikácie občanov a MsÚ. 

3.5  Zabezpečiť pravidelnejšie a častejšie kosenie v mestskej časti Trnava – Sever a na miestach, 

ktoré neboli pri pravidelnej kosbe pokosené. Jedná sa hlavne o menšie zelené plochy väčšinou medzi 

cestou a chodníkom. 

3.6  Efektívnejšie informovať verejnosť a výbor mestskej časti o pripravovaných projektoch a tým 

umožniť aktívnu participáciu na územnom a stavebnom konaní (nie len prostredníctvom povinnej 

vývesky a webovej stránky mesta). 

 

4. Záver 

 

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

 

 

Zápisnicu spísal: Mgr. Eduard Guniš, Emanuel Gronský 

Zápisnicu overil: Ing. Vladimír Ekhardt 

Zápisnicu schválil: Emanuel Gronský 

 

 

V Trnave dňa: 27.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


