
Výbor mestskej časti Trnava-Juh, volebné obdobie 2018-2022 

Zápisnica  

z 3.zasadnutia Výboru mestskej časti Trnava-Juh, konaného dňa 2.5.2019 

o 18.00 v Dennom centre na Limbovej. 

Prítomní členovia :  

Poslanci:     Neposlanci:  

Mgr. Magdaléna Eliášová   PhDr. Richard Brix, PhD. 

Mgr. Stanislav Hric    Ing. Matúš Gallia 

Mgr. Rastislav Mráz    Miroslav Pavlík 

Adam Peciar 

 

Neprítomní: 

Mgr. Tatiana Vavrová– ospravedlnená PN 

Bc. Vojtech Hlavna– ospravedlnený 

Mgr. Martin Kováč, PhD– ospravedlnený 

 

Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia zo zastupiteľstva poslancami 

3. Pokračovanie rekonštrukcie Mikovíniho ulice 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

1.Otvorenie. 

 

VMČ otvoril Stanislav Hric, ktorí všetkých privítal a predstavil program.Na základe 

prezenčnej listiny bola overená prítomnosť členov výboru v počte 7 z 10. Výbor je 

uznášaniaschopný. Následne dal predseda hlasovať o programe. Hlasovanie 7:0:0. 

Za overovateľa bol určený Adam Peciar. 

 

2. Informácia o odkúpení časti pozemkov na Mikovíniho ulici. 

Prítomným bola prednesená informácia o odkúpení časti pozemkov na Mikovíniho ulici.  

 

3. Petícia „Miko“ Zelenečská 103-107, 

V tejto súvislosti sa obyvateliaZelenečskej ulice sťažovali,že neboli oboznámení s výsledkom 

petície súvisiacej s výstavbou MIKO. Úloha pre VMČ: Vyžiadať z MÚ doručenku, pretože 

p. Danišovej, Milučkému a Urbanovičovi nebola doručená odpoveď na petíciu. 



 

4. Odkúpenie Zemanovho sadu-uznesenie. 

 

  Člen výboru Miroslav Pavlík VMČ informoval prítomných o rokovaní zástupcov 

záhradkárskych osád ZO SZZ Skloplast II. Linčianska I. a Linčianska II. s primátorom mesta 

p. Bročkom o súčasnom stave rokovaní s p. Jánom Zemanom. Na otázku či bol na stretnutí 

prítomný odpovedal nie. 

 

Člen výboru Miroslav Pavlík poukázal na nájomnú zmluvu záhradkárov (190 členov 

ZO SZZ), ktorá zaniká priamo zo zákona v roku 2020.  Miroslav Pavlík tvrdí, že nová zmluva 

s majiteľom nebola uzatvorená a majiteľ nemá o takýto nájom záujem. Miroslav Pavlík tvrdí, 

že je pravdepodobné, že pokiaľ mesto neodkúpi uvedené pozemky, ktoré udržiavajú 

bezodplatne záhradkári ako zelený pás (8,17 ha), majiteľ vyzve po ukončení nájmu 

záhradkárov k vyprataniu nehnuteľnosti. Ďalej poukázal na to, že si myslí, že predpokladaný 

stav spôsobí devastáciu územia Zemanovho sadu, nelegálne smetisko, nasťahovanie 

neprispôsobivých občanov, páchanie trestných činov (podpaľačstvo, rozoberanie materiálov 

z rozkrádania, spaľovanie káblov) znečisťovanie spodných vôd a životného prostredia.  

Takýto stav je v súčasnosti v zaniknutej ZO SZZ Skloplast I. Občania a záhradkári tejto časti 

mesta očakávajú, že súčasný nepriaznivý stav, ktorý ohrozuje ich bezpečnosť, životné 

prostredie a hrozí zánik ich voľno časových  aktivít prospešných pre ich zdravý spôsob života 

začne mesto neodkladne riešiť. Občania tohto obvodu v roku 2018 spísali petíciu, v ktorej 

žiadajú poslancov mestského zastupiteľstva a mesto Trnava k zachovaniu a udržaniu zeleného 

pásu Zemanov sad aj zmenou územného plánu.  

 

 Výbor MČ  po verejnej diskusii jednoznačne podporuje snahu obyvateľov 

a záhradkárov za zachovanie a rozšírenie zeleného pasú Zemanov sad a zaujal nasledovné 

stanovisko:  

 

VMČ hlasovaním 7:0:0 prijal nasledovné uznesenie : Žiadame mesto Trnava a majetkovú 

komisiu o  vypracovanie návrhu na odkúpenie týchto pozemkov a následné odpredanie 

užívateľom záhradiek v záhradkových osadách ZO SZZ Skloplast II., Linčianska I. 

a Linčianska II. 

 

 

5. Požiadavky obyvateľov: 

 5.1)  umiestniť značku STOP na Kozáckej ul. a ul.Fraňa Kráľa 

 5.2)  - kosiť okolie Zelenečskej 103 

 5.3)  - vykonať deratizáciu na sídlisku Linčianska 

 5.4)  - osadenie polopodzemných kontajnerov na Nerudovej ul. 

 5.5)  - riešenie parkovania vo vnútrobloku na Nerudovej ulici 

 5.6)  - informovať o riešení situácie prechodu pre chodcov na križovatke Zelenečskej 

a Slovanskej 

 5.7)  - riešiť zlý stav detského ihriska na Nerudovej ul. 

 5.8)  - umiestniť osvetlenie v strede vnútrobloku Nerudova 11-13 



 5.9)  -vymeniť skrinky na sáčky pre psie exkrementy pri Golianovej 1,2,3 

 5.10)  -oplotiť priestor medzi Nerudovou 3 a trafostanicou pogumovaným pletivom 

 5.11) -žiadame mesto o náter parkovacích čiar na parkoviskách na sídlisku 

Linčianska(prioritne na žiadosť obyvateľov z gen. Goliána 18 – 23)                                                            

5.12) - domaľovanie značiek V12b- žlté súvislé čiary okolo smetných stojísk na celom 

sídlisku                                                                                                                                    

5.13) - na podnet obyvateľov ulice Ostravská prosíme o zníženie rýchlosti na 30, alebo 

umiestnením spomaľovacieho prahu – retardéru.                                                                        

5.14 )-rovnako aj obyvatelia Limbovej ulice žiadajú o umiestnenie spomaľovacieho prahu 

pred zákrutou na rohu školy BESST. 

5.15)- obyvatelia Markovičovej ulice žiadajú o opätovné vyznačenie vodorovného značenia, 

na križovatke Markovičova-Bratislavská, ktoré bolo rekonštrukciou ulice odstránené. Ide 

o prechod pre chodcov, odbočovacie pásy atd. V prílohe zasielame projekt na základe ktorého 

bolo vodorovné značenie dohodnuté po rekonštrukcii povrchu a vytvorenie parkovísk. Príloha 

č. 4 

6. Požiadavky poslancov VMČ: 

6.1) Prosíme mesto o poskytnutie informácie oprávnených správcoch spádového ihriska 

Limbová, identifikáciu subjektu i harmonogram za smetné nádoby, starostlivosť 

o zeleň i sprístupnenie občanom predmetnej lokality. Zároveň prosíme o prípravu na 

sezónu, odstránenie bodliakov, odburinenie bežeckej dráhy a inštaláciu obrubníkov 

pieskovísk v zadnej športovej časti. (Fotka príloha č.2) 

6.2) Prosíme o upovedomenie majiteľov súkromných pozemkov ( na ulici Zelenečskej  L. 

M. FINANC, s. r. o. , D&M REAL, s. r. o. - okolie hotela Trnavan a vlastníkov 

Zemanovho sadu) na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na 

svojom pozemku, na riadne a včasné, pravidelné zabezpečenie starostlivosti 

o pozemky. Žiadame o odstránenie čiernych skládok, udržiavanie čistého prostredia 

i likvidáciu potkanov.(Fotky príloha č.3) 

7.Petícia za rozšírenie parkovacích miest pri obytnom dome na Tomaškovičovej ul.6, 

Trnava. 

Členovia petičného výboru informovali členov VMČ o petícii. 

 

Príloha č. 1: prezenčná listina.   

Príloha č. 2: fotka pieskoviska a bežeckej dráhy 6.1 

Príloha č. 3: fotky k bodu 6.2 

Príloha č. 4: Projekt vodorovného značenia Markovičova - Bratislavská  

 

 

 

Mgr. Stanislav Hric 

V Trnave 2.5. 2019                                                               predseda VMČ 

Trnava -Juh 

 

Overil: Adam Peciar 


