
ZÁPISNICA  zo zasadania   
Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  

 

14.2.2019 
 

 

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

Deň:  14.2.2019 

Čas: 17.30. hod. 

Prítomní: 

 Poslanci: 

Emanuel Gronský 

 MUDr. Branislav Kramár 

              MUDr. Štefan Krištofík, MPH              

Ing. Richard Sládek 

Ing. Vladimír Ekhardt 

Mgr.Eduard Guniš 

Neposlanci: 

Ing. Anton Kollár 

Mgr. Katarína Kolevová 

Mgr. Peter Kozelka 

Milan Minárech 

Igor Pavelek 

 

Neprítomní: 

Juraj Fuzák, Ing. Pavol Hluchý 

 

Program:    

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  
2. Voľba podpredsedu 
3. Voľba sekretára VMČ 
4. Rozdelenie starostlivosti o informačné tabule 

5. Termíny zasadnutí VMČ 

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

7. 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. Voľba podpredsedu VMČ 

Za podpredsedu VMČ bol navrhnutý a následne hlasovaním zvolený Ing. Vladimír Ekhardt.  

3. Voľba sekretára VMČ 

Za sekretára VMČ bol navrhnutý a následne hlasovaním zvolený MUDr. Štefan Krištofík, MPH. Za 

zastupujúceho sekretára bol navrhnutý a hlasovaním zvolený Mgr. Eduard Guniš.             

4. Rozdelenie starostlivosti o informačné tabule 

Po dohode s jednotlivými členmi boli informačné tabule rozdelené následovne: 

Ulica J.Hlubíka pri mäsiarstve   - Mgr. Eduard Guniš 

Kukučínová ulica pri zastávke MHD  - Ing. Vladimír Ekhardt 

Na Hlinách pri PNS    - Ing. Anton Kollár 

Veterná ulica pri Tvorsade    - Milan Minárech 

Špačinská cesta pri zastávke MHD   - Ing. Pavol Hluchý 

 

5. Termíny zasadnutí VMČ 

Členovia VMČ sa vzájomne dohodli na harmonograme zasadnutí VMČ v prvom polroku 2019 a to 

v nasledovných termínoch: 

 25.04.2019 o 17:30 hod. 

 20.06.2019 o 17:30 hod.  

V priestoroch ZŠ s MŠ  Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, pavilón B, Trnava 

VMČ zároveň žiada odbor organizačný a vnútornej správy  o zverejnenie týchto termínov spolu 

s miestom konania výboru na webstránke mesta Trnava. 

 

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

 

6.1 VMČ žiada všetky odbory o včasné informovanie výboru o každom väčšom projekte 

rozpracovanom alebo pripravovanom prípadne k zmenám, ktoré sa týkajú mestskej časti 

Trnava Sever a to prostredníctvom predsedu VMČ. 

 

 

 



6.2 Vyznačenie stojiska MHD na Nám. SUT v časti pred prevádzkou Tovariš 

VMČ žiada o vyznačenie stojiska pre MHD pred prevádzkou Tovariš na Nám.SUT nakoľko tu prichádza 

k dopravným situáciám, kedy osobné vozidlo parkuje v časti stojiska MHD a vodič autobusu je nútený 

blokovať prejazd cez tento úsek.  

6.3 Umiestnenie viacerých betónových odpadkových košov v oblasti Kopánky, konkrétne 

od ulice J.Hlubíka smerom na Pekné Pole. 

Požiadavka občanov na umiestnenie viacerých betónových košov v rámci Kopánky. V tejto oblasti 

absentujú odpadkové koše a občania sú tak nútený využiť koše nachádzajúce sa pri zastávkach MHD, 

ktoré sú často preplnené. 

6.4 Riešenie dopravnej situácie na križovatke J.Hlubíka – Slnečná – Ustianska ulica.  

VMČ žiada o riešenie dopravnej situácie na križovatke J.Hlubíka – Slnečná – Ustianska ulica, kde 

opakovane dochádza k dopravným nehodám a k škodám na majetkoch. VMČ navrhuje v tejto 

križovatke viacero nasledujúcich úprav: 

- Zvýraznenie dopravného značenia a to hlavne v úseku ulice J.Hlubíka v oboch smeroch  

- Osadenie zrkadla pre lepší výhľad vodičov, ktorí smerujú z jednosmernej ulice J.Hlubíka viď. 

príloha č.1, nakoľko autá parkujúce na Slnečnej ulici zhoršujú výhľad na prichádzajúce vozidlá 

smerujúce ďalej na Ustiansku ulicu. 

- Ak je to možné po dohode s ODI, osadenie dopravného značenia STOP namiesto Daj 

prednosť v jazde spolu s reflexným vyznačením. 

 

6.5 Oprava prepadnutej komunikácie na Okružnej ulici v časti priechodu pre chodcov viď. 

príloha č.2 

VMČ žiada o opravu komunikácie na Okružnej ulici v časti priechodu pre chodcov. Jedná sa 

o prepadnutý úsek komunikácie. 

6.6 Orez drevín 

VMČ a občania mestskej časti žiadajú o orez drevín v lokalitách viď. príloha č.3. Na všetkých 

požadovaných lokalitách sa prevažne jedná o orez drevín, ktoré zasahujú do chodníkov, prípadne 

cyklochodníkov.  

6.7 Odpadky pod bytovým domom Adam 

Žiadosť občanov o riešenie situácie na sídlisku Hliny pod bytovým domom Adam. Permanentne tu 

ľudia bez domova hľadajú útočisko a vytvárajú odpad viď. príloha č.4  VMČ žiada príslušný odbor 

o vyčistenie tejto lokality a zároveň žiada o také riešenie, ktoré by zabránilo opätovnému vzniku 

odpadu a zdržiavaniu sa ľudí bez domova v tejto časti. 

6.8 Basketbalový kôš pre deti 

Žiadosť občanov na zmenu existujúcej fixnej formy aspoň jedného basketbalového koša pre deti na 

výškovo nastaviteľného koša, najlepšie v areáli basketbalového ihriska na Slávii, prípadne na inom 

verejnom basketbalovom ihrisku v rámci mesta. Podľa dostupných informácií je možné toto 

realizovať na už zhotovené fixné koše, kúpou variabilnej redukcie.  

 



6.9 Polopodzemné kontajnery Saleziánska ulica 

V rámci pripravovanej rekonštrukcie chodníka a cyklochodníka na Salezianskej ulici VMČ žiada 

o informáciu o polopodzemných kontajneroch v tejto lokalite, či sú tieto stojiská naprojektované a či 

je možné ich rekonštrukciu riešiť spolu s rekonštukciou chodníka a cyklochodníka. 

6.10 Starostlivosť o lipy na Ustianskej ulici 

VMČ žiada o vyjadrenie príslušného odboru. Požiadavka bola zasielaná ešte v roku 2018 v rámci 

zápisnice z 19.9.2018 

6.11 Problematika parkovania áut na sídlisku Hliny 

VMČ si uvedomuje problémovú situáciu s parkovaním na sídlisku Hliny a nedostatkom parkovacích 

miest, ako aj ústretovosť mestskej polície s ukladaním pokút za nesprávne parkovanie motorových 

vozidiel hlavne v nočných hodinách, no zároveň VMČ žiada mestskú políciu o kontrolu parkovania 

motorových vozidiel v časti priechodu pre chodcov viď. príloha č.5, kde často vodiči odstavia svoje 

vozidlo bez potrebnej 1,5m šírky pre chodcov. VMČ navrhuje v prvom rade písomné upozornenie 

vodiča o nesprávnom parkovaní vozidla zo strany mestskej polície a v prípade, že sa vodič dopustí 

opätovného porušenia takéhoto vodiča následne pokutovať. 

6.12 Skládka odpadkov pri Belušovom vodojeme 

Emailom bola výboru doručená žiadosť p.Papagájovej o riešenie vzniknutej situácie okolo Belušovho 

vodojemu viď. príloha č.6, kde p.Papagájová poukazuje na viacero vznikajúcich skládok odpadu 

tvoriaceho ľudmi bez domova. Zároveň žiada o vyčistenie predmetného úseku a takisto požaduje od 

mestskej polície zvýšenú frekvenciu monitorovania danej lokality, aby sa predišlo opakovanému 

hromadeniu odpadkov. 

6.13 Úprava komunikácie na priechode pre chodcov 

VMČ žiada o úpravu komunikácie na sídlisku Hliny, konkrétne na rohu bytového domu č. 45-49 - viď. 

príloha č.7 na priechode pre chodcov. Dochádza tu k častému zakopnutiu občanov o časť asfaltovej 

cesty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy: 

 

Príloha č.1 k bodu 6.4 

 

Príloha č.2 k bodu 6.5 

 

 

 

 



Príloha č.3 k bodu 6.6 

               

 

 



Príloha č.4 k bodu 6.7 

 

 

 

 



Príloha č.5 k bodu 6.11 

 

 

 

 

 



Príloha č.6 k bodu 6.12 

 

 

Príloha č.7 k bodu 6.13

 

 

 

 

   



7.  Záver 

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

 

Zápisnicu spísal: MUDr. Štefan Krištofík  MPH  
Zápisnicu overil: Ing. Vladimír Ekhardt 
Zápisnicu schválil: Emanuel Gronský 
 
V Trnave dňa: 4.3.2019 
 

 

 

 

 

 


