
Výbor mestskej časti č. 5: Trnava - Juh, volebné obdobie 2018-2022 

Zápisnica  
zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5: Trnava-Juh, konaného dňa 
2.7.2020 o 18.00 v Dennom centre na Limbovej ulici. 

Prítomní členovia :  
Poslanci: Neposlanci:  
Mgr. Magdaléna Eliášová Ing. Matúš Gallia 
Mgr. Rastislav Mráz Mgr. Martin Kováč, PhD.  
Mgr. Tatiana Vavrová Miroslav Pavlík 

 
 
Neprítomní: 
Adam Peciar  
Mgr. Stanislav Hric  
Bc. Vojtech Hlavna 
PhDr. Richard Brix, PhD. 
 
 
Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Informácie z MZ zo dňa 30.6.2020 
3. Komunitné projekty 
4. Rôzne 
5. Požiadavky 
6. Záver 
 
 
1.  Otvorenie. 
VMČ otvorila Tatiana Vavrová, ktorá všetkých privítala a predstavila program. Na základe 
prezenčnej listiny bola overená prítomnosť členov výboru v počte 6 z 10. Výbor je 
uznášaniaschopný. 
Následne dala podpredsedníčka hlasovať o programe. Hlasovanie 6:0:0 (za:proti:zdržal sa). 
 
Za overovateľa bola určený Martin Kováč, zapisovateľ Magdaléna Eliášová. 
 
2. Informácie z MZ zo dňa 30.6.2020 



Poslanci priblížili materiály z MZ týkajúce sa mestskej časti Trnava juh. (Revitalizácia ihriska 
na škole M. Gorkého, VZN o hracích automatoch, rekonštrukcie ciest, prepojovacia 
komunikácia Bratislavská - Nerudová, okružná križovatka pri OC Sofi.  
 
Záver z diskusie: K okružnej križovatke OC Sofi- VMČ žiada v prípade, ak okružná 
križovatka na Bratislavskej ulici bude zasahovať do jestvujúceho parkoviska náhradu 
parkovacích miest, zároveň poslanci uvítajú stretnutie s investorom.  
 
 
3. Komunitné projekty  
 
VMČ vyzvalo obyvateľov na participáciu ku komunitným projektom na ktoré máme 1666 €. 
Vzišli 2 návrhy, viď príloha : 

1.  P. Masárová navrhla zrealizovať "Súťažné popoludnie Linčianskej" so športovými 
aktivitami detí a rodín,viď príloha č. 2. 
Termín - 26.8.2020 
Predpokladaná cena projektu 500 €. 

VMČ hlasovaním 6:0:0 schválilo tento návrh. 
 

2. Druhý ročník Vianočnej kapustnice a zdobenia stromčekov. 
Termín - december 2020 
Predpokladaná cena projektu 400 €. 

VMČ hlasovaním 6:0:0 schválilo tento návrh. 
 
 
4. Rôzne  
VMČ otvorilo záležitosti v nasledovnom poradí: 
 
- VMČ diskutovalo s obyvateľmi o budúcom vzhľade sídliska, súčasnej situácii, ako aj 
predstavách.  
Slovo dostal p. Zdenko Habšuda, ktorý sa s výborom podelil o svoju analýzu,postrehy a 
návrhy.  
 
- P. Vavrová a Gallia na podnet obyvateľov otvorili diskusiu o 4 plánovaných parkoviskách a 
predstavili informácie z pracovného stretnutia z 1.7.2020 na MsÚ a odpovede investora na 
pripomienky VMČ z 20. 5. 2020. 
  
Záver z diskusie: Obyvatelia sú naklonení k realizácii parkoviska Nerudova 4-5, avšak radi 
uvítajú, ak bude okružná križovatka, kvôli hluku a prašnosti situovaná vo väčšej vzdialenosti 
od bytového domu, aj so zelenou stenou. Z tohto dôvodu pri preprojektovaní parkoviska 
Nerudova 4-5 vyústeného ďalším ramenom z okružnej križovatky, uvítajú viac zelene na úkor 
novovzniknutého počtu parkovacích miest.  



 
 
 
5. Požiadavky VMČ 
-VMČ požaduje na spádovom detskom ihrisku na Limbovej ulici: 

a) kosiť toto ihrisko ako prvé a až potom kosiť sídlisko linčianska 
b) zvýšiť počet kosieb tohto ihriska, nie len keď sa kosí sídlisko 
c) opraviť rozpadnutý betón pod vstupnými dverami do ihriska (foto C) 
d) odstrániť burinu z chodníka popri plote ihriska (foto D) 
e) opraviť chodník pri plote ihriska aby tam už burina nevyrastala 

- žiadame orezať vysoké kríky na okružnej križovatke Zelenečská - Ulica gen. Goliána pri 
priechode pre chodcov k záhradkárskej osade.  
- žiadame orezy na Ulici gen. Goliána až po Nerudovu ulicu, lokality zašleme mailom 
- žiadame upovedomiť školu Besst, aby vykonala rez drevín a kríkov na svojom pozemku, 
ktoré zasahujú do chodníka na zákrute na Limbovej ulici 
- žiadame odstrániť neporiadok v krikoch za bytovkou na Slovanskej ul. 17-19 a na 
venčovisku pri zelenej bytovke Gen. Goliána 4. Zároveň prosíme zverejniť termíny čistenia 
verejného priestranstva v mestskej časti Trnava juh 
- prosíme upovedomiť odbor sociálny o vysokej koncentrácii ľudí bez domova, ktorí na 
sídlisku zakladajú čierne skládky a znečisťujú okolie zastávok  
- žiadame prostredníctvom mesta Trnava osloviť vlastníka bývalého hotela Trnavan, aby sa 
pravidelne staral o svoje pozemky k nehnuteľnosti (kosba, orez kríkov, čistota) 
- žiadame obnoviť vodorovné dopravné značenie na Coburgovej ulici a vyčistiť kanalizačné 
zberače na Coburgovej ulici 
- v súvislosti s plánovanou opravou príjazdovej cesty k Evanjelickému cintorínu tiež žiadame 
o: a) úpravu vstupného chodníčka a opravu vstupnej brány cintorína (Foto E), b) zváženie 
možnosti vybudovania malého obratiska pre autá na konci príjazdovej cesty (Foto F), c) 
spevnenie povrchu plochy pri plote Židovského a Evanjelického cintorína, ktorý dnes slúži na 
parkovanie (Foto G), d) doplnenie dopravného značenia odkazujúceho na Evanjelický 
cintorín, Židovský cintorín a Vojenský cintorín na Nitriansku cestu s cieľom zvýšenia 
povedomia o týchto historických pamiatkach. 
 



Foto C 

 
Foto D

 



 
Foto E 

 
 
Foto F 

 



 
Foto G 

 
 
6. Záver 
Podpredsedníčka Tatiana Vavrová ukončila zasadnutie VMČ a poďakovala prítomným za 
aktívnu účasť. 
 
Príloha č. 1: prezenčná listina.  
Príloha č. 2: komunitný projekt 
 
 
Napísal:  
Mgr. Magdaléna Eliášová a Mgr. Tatiana Vavrová 
Overil: Martin Kováč  
  

                                                                                    Mgr. Tatiana Vavrová  
V Trnave 2.7.2020                                                                    podpredseda VMČ č.5 

        Trnava - Juh 
 
 



 



 


