
 

 

ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  

 

12.05.2022 

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

Deň:  12.05.2022 

Čas: 17.30 hod. 

 

Prítomní: 

 

Poslanci: 

 Emanuel Gronský 

Ing. Vladimír Ekhardt 

 

Neposlanci: 

Ing. Pavol Hluchý 

Mgr. Peter Kozelka 

Neprítomní: 

MUDr. Štefan Krištofík, Juraj Fuzák, MUDr. Branislav Kramár, Mgr. Katarína Kolevová,  

Ing. Richard Sládek, Ing. Anton Kollár, Mgr. Eduard Guniš 

 

 

 

Hostia:  

viď. prezenčná listina 

 

Program:    

1. Otvorenie zasadania  

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

3. Informácie o plánovaných rekonštrukciách a projektoch 

4. Záver 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  
 
 

Rokovanie Výboru mestskej časti Trnava – Sever viedol predseda Emanuel Gronský, ktorý privítal 
všetkých prítomných účastníkov zasadania a následne všetkých oboznámil s programom VMČ. 
 
 
 

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

 

 

2.1  Z diskusie o plánovanej rekonštrukcií Slnečnej ulice vzišlo niekoľko požiadaviek od občanov: 

-  Zohľadniť pri projektovej dokumentácii parkovanie na Slnečnej ulici tak, aby bolo možné 
odstaviť aspoň jedno auto v zálive pri každom vstupe na pozemok obyvateľov Slnečnej ulice. Dôvodom 
je hlavne obslužnosť tejto ulice ( sanitka, doručovacie služby, návšteva ). Takisto z dôvodu bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, nakoľko podľa štúdie príde k výsadbe zelene a zúženiu komunikácie. To 
by pri pomerne vyťaženom úseku Cukrová – Krupská, viedlo ku dopravným komplikáciám. 
 

2.2 Zo strany obyvateľov, bola vznesená požiadavka na vybudovanie nového chodníka pre peších 

na ulici Pri Kalvárii, kde mesto vybudovalo nový chodník pre cyklistov, ktorý vedie do novej 

rekreačnej zóny Štrky. Nakoľko bol vybudovaný len chodník pre cyklistov, ľudia smerujúci do tejto 

oblasti ho využívajú aj ako peší a vznikajú tak konfliktné situácie.  

 

2.3 Obyvatelia ulice Farárske žiadajú mesto o vybudovanie chodníka v časti od autobusovej 

zastávky až po obytné domy. Podľa zistených informácii mesto aktuálne pracuje na výstavbe nového 

verejného osvetlenia a má získané všetky potrebné povolenia. Nakoľko by sa jednalo o nový projekt, 

ktorý je potrebné v prvom rade majetkovoprávne vysporiadať, výbor mestskej časti žiada príslušný 

odbor o vypracovanie projektovej dokumentácie a o podanie žiadosti na majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov k tejto investícii.  

 

2.4 VMČ žiada MsP o plán kontrol zameraných na dodržiavanie dopravného značenia na ulici 

Ustianska, kde prišlo v minulom roku k zmene resp. zákazu akejkoľvek nákladnej dopravy v smere od 

Krupskej cesty na ulicu Ustianska. Zákaz nákladnej dopravy bol vydaný s cieľom zabrániť tranzitu 

a zneužívaniu dodatkovej tabule „okrem dopravnej obsluhy“. Aktuálne platí všeobecný zákaz pre 

nákladné vozidlá, okrem vozidiel zberovej spoločnosti. Aj napriek tomu dochádza k zneužívaniu. 

Kontroly navrhujeme podľa možnosti najmä počas pracovných dní a v časoch od 9.00 – 16.00. 

 

2.5 VMČ žiada o informáciu, v akom intervale sú čistené stojiská na odpad, ktoré ešte nie sú 

upravené na zapustené a či dochádza ku výmene znečistených nádob na bioodpad. V prípade, že sa 

nádoby nevymieňajú, či sú tieto nádoby pravidelne čistené a v akom časovom harmonograme. 

 

 

 



 

 

2.6 VMČ žiada príslušný odbor o dobudovanie parkovacích miest v lokalite Saleziánska – Veterná 

– Rovná – Poštová , ktoré boli zrušené z dôvodu rekonštrukcie odpadových stojísk za polo podzemné. 

Pôvodné stojiská nie je možné aktuálne využívať, nakoľko to nedovoľuje ich technický stav. 

 

3. Informácie o plánovaných rekonštrukciách a projektoch 

 

Predseda výboru informoval prítomných o pripravovaných projektoch a akciách v mestskej časti: 

 

- Rekonštrukcia vnútrobloku Na Hlinách – Za Kysucou 

- Rekonštrukcia chodníka a komunikácie na Sibírskej ulici 

- Stretnutie k plánovanému parkovaciemu domu v lokalite Saleziánska / Hliny 

- Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov – každoročná akcia zameraná na vypratanie 

nepotrebného a nadrozmerného odpadu, najmä v bytových domoch. 

- Plánované osadenie spomaľovacích vankúšov na križovatke J. Hlubíka – Pekné pole. 

- Plánovaná 2. celomestská kosba 

  

 
4.  Záver 
 
Na záver predseda výboru Emanuel Gronský  poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu spísal: Ing. Vladimír Ekhardt 

Zápisnicu overil: Emanuel Gronský 

Zápisnicu schválil: Ing. Vladimír Ekhardt 

 

 

V Trnave dňa: 24.05.2022 


