
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  

 

25.4.2019 

 

 

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

Deň:  25.4.2019 

Čas: 17.30. hod. 

 

Prítomní: 

 

Poslanci: 

Emanuel Gronský 

Juraj Fuzák 

 MUDr. Branislav Kramár 

              MUDr. Štefan Krištofík, MPH              

Ing. Richard Sládek 

Mgr.Eduard Guniš 

 

Neposlanci: 

Mgr. Peter Kozelka, Ing. Pavol Hluchý 

 

Neprítomní: 

Ing. Vladimír Ekhardt, Milan Minárech, Igor Pavelek,  

Mgr. Katarína Kolevová, Ing. Anton Kollár 

Hostia:  

viď. prezenčná listina 

 

 

Program:    

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  

2. Zámer výstavby Parkovacieho domu Na hlinách - diskusia 

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. Zámer výstavby Parkovacieho domu Na hlinách - diskusia 

 

Na základe predbežne zverejneného zámeru mesta vybudovať parkovací dom v lokalite Saleziánska 

a v lokalite Hliny sa rokovania výboru zúčastnilo 14 občanov dotknutých lokalít. V rozsiahlej diskusii 

s poslancami predostreli svoje argumenty proti vybudovaniu takéhoto domu. Ako základné 

protiargumenty sa objavovali najmä nasledovné dôvody: potenciálne narušená statika, znížená kvalita 

života z dôvodu hluku a zvýšeného zahustenia dopravy, finančná otázka projektu z hľadiska parkovného.  

Poslanec Š. Krištofík prítomným v krátkosti vysvetlil pozadie a objasnil súvislosti celej situácie.  

Poslanec E. Gronský upozornil, 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.  

Poslanec J. Fuzák zdôraznil nevyhnutnosť hľadania efektívneho riešenia dopravnej situácie v lokalite 

Hliny, ktorá je v kritickom stave.  

Občania v závere diskusie ako možné riešenia navrhovali predovšetkým zníženie počtu áut na sídlisku 

Hliny obmedzením vstupu nerezidentom, vytvorenie plochých parkovacích miest, optimálne so zeleňou, 

najmä pod schodiskom vedúcim na Okružnú ulicu, výstavbu parkovacieho domu vo väčšej vzdialenosti 

od Hlín (súkr. pozemok pri Tescu), prípadne výstavbu parkovacích miest medzi objektom bývalej 

Špeciálnej materskej školy a Saleziánskou ulicou (priestor v súčasnosti využívaný ako zelená plocha).  

 

Diskusia bola ukončená a predseda výboru E. Gronský prítomných uistil o včasnom informovaní o konaní 

verejného zhromaždenia k danej téme.  

 

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

 

3.1  Výmena dopadovej plochy šmýkačky – vnútroblok Zátvor č.3 

 

Obyvateľka bytového domu na sídlisku Zátvor požiadala členov výboru o pomoc pri úprave dopadového 

miesta na detskej šmýkačke vo vnútrobloku sídliska /viď. príloha č.1/. Dopadové miesto je v súčasnosti 

tvorené štrkom, ktorý pri dopade dieťaťa a najmä pri kontakte s kovovou konštrukciou šmýkačky vytvára 

rušivý zvuk najmä v letných a jarných mesiacoch. Ako možné riešenie navrhla zmenu štrku za dopadovú 

plochu z gumového materiálu, prípadne iného materiálu – napr. piesok.  

 

3.2  Rekonštrukcia detského ihriska – Saleziánska ulica 

 

Obyvateľ bytového domu na Saleziánskej požiadal členov výboru o pomoc pri rekonštrukcii detského 

ihriska, najmä z dôvodu jeho opotrebovaného stavu a vysokej miery používania a o osadenie ďalších 

smetných košov. 

 



3.3  Rozšírenie prevádzkovej doby  

VMČ na základe dopytu občanov žiada rozšíriť prevádzkovú dobu hygienického zariadenia pre 

verejnosť v areáli Slávia už od mesiaca Apríl. 

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 

3.5  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. Príklad možného riešenia viď. internetový link. 

http://www.sportclub.cz/sk/basketbalova-konstrukcia-pridavna-pre-regulaciu-vysky-dosky-s-kosom-2-

60-az-3-05-m-interier-234.html 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 k bodu 3.1                                       Príloha č.2 k bodu 3.4 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportclub.cz/sk/basketbalova-konstrukcia-pridavna-pre-regulaciu-vysky-dosky-s-kosom-2-60-az-3-05-m-interier-234.html
http://www.sportclub.cz/sk/basketbalova-konstrukcia-pridavna-pre-regulaciu-vysky-dosky-s-kosom-2-60-az-3-05-m-interier-234.html


3 Záver 

 

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

 

Zápisnicu spísal: MUDr. Štefan Krištofík  MPH, Mgr.Eduard Guniš 

Zápisnicu overil: Ing. Vladimír Ekhardt 

Zápisnicu schválil: Emanuel Gronský 

 

V Trnave dňa: 9.5.2019 

 

 

 

 

 

 


