
ZÁPISNICA 

Požiadavky občanov a Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  

 

19.05.2021 

 

Program:    

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

2. Prílohy 

 

 

 
1. Požiadavky občanov a VMČ č.3 – Sever na MsÚ 
 
1.1  Obyvatelia Pekného poľa žiadajú o informáciu či mesto Trnava, prípadne spoločnosť Arriva 
Slovakia a.s. plánuje v budúcnosti vybudovanie zastávky MHD v tejto lokalite, nakoľko najbližšia 
zastávka MHD je až na ulici J. Hlubíka. 

1.2   VMČ žiada o výmenu zrkadiel na Kukučínovej ulici za väčšie, najmä v časti križovatky 
Robotnícka-Kukučínova-Jánošíková, kde už prišlo k dopravnej nehode z dôvodu zlej viditeľnosti. 

1.3  Obyvatelia sídliska Na Hlinách opätovne žiadajú o komplexnú deratizáciu sídliska na miestach 
viď. príloha č.1, z dôvodu veľkého výskytu hlodavcov, ktoré si vytvárajú hniezda popri chodníkoch, kde 
neskôr dochádza ku prepadávaniu pôdy a vytváraniu nebezpečných miest. 

1.4  VMČ žiada o  čo najväčší orez kríkov na Špačinskej ulici popri stojiskách na odpad ( najviac 
problematické pri bytovom dome č. 19 viď. príloha č.2), z dôvodu kolízie chodcov a cyklistov na novo 
vybudovanom cyklochodníku pre nedostatočnú viditeľnosť.  

1.5 Na ulici J. Hlubíka požadujeme vysadenie kríkov prípadne tují z dôvodu, že si vodiči skracujú 

cestu krížom na Pažitnú ulicu cez zeleň. Viď. príloha č.3 

 

1.6  Obyvatelia vnútrobloku na Špačinskej ulici požadujú informáciu, v akom stave sa nachádzajú 

úpravy vjazdov/výjazdov na Hajdóczyho ulicu a či sa mesto zaoberá úpravou vnútroblokových 

komunikácii. 

 

1.7  VMČ žiada o opravu výtlkov na Ustianskej ulici viď. príloha č.4. Takisto požadujeme opravu 

kanálových vpustov na Nám SUT – Špačinská ulica viď. príloha č.5 

 

1.8         Na Nám. J .Herdu vedľa parkoviska, bola osadená značka zákaz zastavenia, ktorú vodiči 

ignorujú. Z toho dôvodu žiadame MsP o pravidelnú kontrolu tohto úseku. Viď. príloha. č.6 

 

1.9 p.Bulla požaduje úpravu vozovky zbrúsením asfaltu na Špačinskej ulici vedľa kruhovej 

križovatky viď. príloha č.7. Dažďová voda, ktorá má odtekať do najbližšieho kanalizačného vpustu 

z dôvodu zlého spádovania časti asfaltovej komunikácie, odteká opačným smerom na chodník, kde 

dochádza k jeho zaplavovaniu. Takisto požaduje o vyčistenie tohto kanalizačného vpustu. 

 



1.10 Obyvatelia vnútrobloku na Špačinskej ulici 7 – 29 požadujú osadenie stojanov na bicykle pred 

bytovými domami viď. príloha č. 8 . Umiestnenie konzultovať s predsedom výboru. 

1.11 VMČ požaduje správne nastavenie dopravného zrkadla na Trstínskej ulici oproti Skladovej 

ulici viď. príloha č.9. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prílohy: 

Príloha k bodu č. 1 

 



Príloha k bodu č. 2

 

Príloha k bodu č. 3 

 



Príloha k bodu č. 4 



 



Príloha k bodu č. 5 

 

Príloha k bodu č. 6 

 



Príloha k bodu č. 7

 

Príloha k bodu č. 8 

 



Príloha k bodu č. 9 

 

 

Zápisnicu spísal: Emanuel Gronský 

Zápisnicu schválil/overil: Ing. Vladimír Ekhardt 

 

 

 

 

V Trnave dňa: 19.05.2021 

 


