
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  

 

14.11.2019 

 

 

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

Deň:  14.11.2019 

Čas: 17.30. hod. 

 

Prítomní: 

 

Poslanci: 

Emanuel Gronský              

Ing. Richard Sládek 

Mgr.Eduard Guniš 

Vladimír Ekhardt 

Juraj Fuzák 

Neposlanci: 

Ing. Pavol Hluchý 

Ing. Anton Kollár 

Mgr. Peter Kozelka 

Neprítomní: 

Mgr. Katarína Kolevová, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Štefan Krištofík, MPH., Milan 

Minárech, Igor Pavelek 

Hostia:  

viď. prezenčná listina 

 

Program:    

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  

2. Staršie požiadavky 

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. Staršie požiadavky 

 

 Žiadame preveriť stav starších podnetov:  

Požiadavka z VMČ 20.06.2019 

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. 
 
odpoveď na požiadavku: 

3.3.1 Vyznačiť žltú čiaru pre bytovým domom Arboria na Veternej ulici (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb vypracoval príslušné dopravné značenia, ktoré bolo 
určené a je toho času zadané na realizáciu aj keď nie v úplne plnej miere nakoľko sa začína 
výstavba okružnej križovatky. 
 
Pozn.: Spomínaná kruhová križovatka už je dokončená! 

 

Požiadavka z VMČ 25.04.2019 

3.4  Oprava komunikácie - ulica Pri Kalvárii 

VMČ žiada o odstránenie pozostatku starých a nefunkčných koľajníc a o opravu cestnej 
komunikácie. viď. Príloha č.2 
 
odpoveď na požiadavku z 25.04.2019: 

3.2.4 Odstrániť staré nevyužívané koľajnice a opraviť cestu Pri Kalvárii (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Zabezpečíme ocenenie prác súvisiacich s odstránením a vybúraním časti vlečkovej koľaje 
a realizáciou položenia novej konštrukcie vozovky. Na základe stanovenej výšky finančných 
nákladov potrebných na realizáciu a finančných prostriedkov v rozpočte mesta určených na 
údržbu komunikácií bude možné rozhodnúť, či sa práce vykonajú ešte v priebehu tohto roka. 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

3.1  Zákaz zastavenia 

 

Požadujeme zriadiť zákaz zastavenia (vyznačenie žltej čiary) na ceste od nám. J.Herdu 

po Špačinskú ulicu (v opačnom smere už existuje), nakoľko na tomto úseku parkujúce autá 

vytvárajú prekážku, ktoré bránia plynulej doprave a vytvárajú potencionálne nebezpečné 

situácie, ako aj neprehľadnosť pri prechádzaní alebo vchádzaní na komunikáciu z vedľajšieho 

parkoviska. viď príloha č.1 

 

3.2  Návrh na zmenu pozdĺžnej čiary – Slnečná ulica 

 

Manželia Bednárovi žiadajú o zmenu prerušovanej pozdĺžnej čiary na ulici Slnečná 

v úseku od križovatky Kukučínova / M.Benku po križovatku J.Hlubíka na plnú pozdĺžnu čiaru, 

čo argumentovali dopravnými nehodami na ich motorových vozidlách. K nehodám dochádza 

pri odbočovaní k vlastným nehnuteľnostiam, pričom vodiči jazdiaci za ich vozidlom 

v momente odbočovania sa snažia ich vozidlo predbiehať a následne dochádza ku kolízii. 

 

3.3  Úprava chodníkov na bezbariérové – Špačinská ulica 

 

p.Dvorský žiada o úpravu časti chodníkov na Špačinskej ulici v úseku od Nám. SUT po 

ulicu Rudolfa Dilonga na bezbariérové, nakoľko chodníky majú vysoké obrubníky, ktoré sú pre 

imobilných spoluobčanov nepriechodné. Takisto bezbariérovosť zamedzuje týmto občanom 

využívanie mestskej hromadnej dopravy.  

 

3.4   Vyčistenie odtokov kanalizácie – Na Hlinách 

Obyvatelia ulice Na Hlinách (okolie Kysuce a Tesco Express) žiadajú o prečistenie 

odtokov kanalizácie, keďže už aj pri slabších dažďoch vznikajú obrovské kaluže vody, cez 

ktoré nie je možné prejsť. Nehovoriac o tom, keď prší výdatnejšie viď. príloha č.2 

 

 

 

 

 



Prílohy: 

Príloha č.1 k bodu 3.1 

 

 



 

 

Príloha č.2 k bodu 3.4 

 



 

 

 

 

 

 



4. 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: 20.11.2019 

 

 


