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

 

ZÁPIS 
zo zasadnutia VMČ č. 5 -Trnava JUH 

dňa 23. 9. 2021 v Dennom centre na Limbovej ulici 

 

Prítomní členovia: 

Poslanci:      Neposlanci: 

Mgr. Magdaléna Eliášová (online)   PhDr. Richard Brix, PhD. 

Mgr. Stanislav Hric, predseda VMČ č. 5   Mgr. Martin Kováč, PhD. 

Mgr. Tatiana Vavrová (online)    Ing. Matúš Galia 

Ing. Adam Peciar 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Informácia z predchádzajúcich zastupiteľstiev 

3. Petícia obyvateľov Coburgovej ulice 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Predseda VMČ Stanislav Hric privítal členov a členky výboru prítomných fyzicky i online cez platformu 

Meet, ako aj hostí a hostky z radov verejnosti. Spolu bolo prítomných 7 členov a členiek výboru. Výbor 

bol teda uznášaniaschopný. 

 

V programe bola navrhnuté doplnenie bodu „Informácia o umiestnení kaplnky“ na úvod a následne 

výmena bodov č. 2 a 3. Program bol v takto upravenom znení jednohlasne schválený. 

 

 

2. Informácia o umiestnení kaplnky 

 

Iniciátorka výstavby kaplnky informovala výbor o svojich ťažkostiach pri komunikácii s hlavným 

architektom mesta. Podľa jej predstavy by nemalo ísť o klasickú kaplnku, ale skôr o stĺp so sochou 

Panny Márie. 

 

Matúš Gallia podal informáciu o tom, že táto téma bola otvorená aj pri diskusiách 

o plánovanej revitalizácii sídliska Linčianska. Architekt, ktorý pripravuje projekt revitalizácie podľa 

neho na online stretnutí hovoril o tom, že na sídlisku sa dá ťažko určiť miesto, kde by bola takáto stavba 

vhodná. Možnosťou by podľa neho bol dvor č. 5, ktorý bude pokojnejší než ostatné. Zatiaľ však nebolo 

určené vhodné miesto, kde by tento stĺp mohol byť umiestnený. 

 



Poslankyňa Tatiana Vavrová prečítala výboru e-mail od p. Burdeša, ktorý odporúča kaplnku či stĺp 

vybudovať v zelenom páse v úrovni pri bývalých zberných surovinách. 

 

3. Petícia obyvateliek a obyvateľov Coburgovej ulice 

 

Bod programu sa týkal petície proti vybudovaniu okružnej križovatky Bratislavská – Coburgova 

a zobojsmerneniu Bratislavskej ulice v Trnave (v prílohe). 

 

P. Milan Sedláček, zástupca signatárov petície obyvateľov a obyvateliek Coburgovej ulice, informoval 

VMČ o tom, že petíciu vo veľmi krátkom čase podpísalo 642 občanov. Petíciu následne odovzdali 

zástupcovi primátora p. Tiborovi Pekarčíkovi. 

 

Ako odpoveď na petíciu dostali dve vyjadrenia, ktoré si podľa p. Sedláčka odporujú: 

a) p. Kršiak odpísal, že mesto sa rozhodlo nepokračovať v projekte a ani nerealizovať výrub 

stromov. 

b) p. primátor Peter Bročka informoval, že mesto chce v projekte pokračovať v prípade realizácie 

Južného obchvatu. 

 

Výstavba nového kruhového objazdu by podľa p. Sedláčka a ďalších prítomných občanov lokalitu 

pripravila o zeleň a zbytočne by narušila v súčasnosti funkčné riešenie. 

 

Poslanec Adam Peciar priblížil prítomným genealógiu celého procesu v minulom volebnom období. 

Mesto si dalo vypracovať prognózu dopravných riešení v tejto mestskej časti. Všetky tieto riešenia sa 

mali týkať času po vybudovaní Južného obchvatu Trnavy. Doba realizácie je teda stále otázna. 

 

Martin Kováč a ďalší členovia a členky výboru sa pochvalne vyjadrili k procesnej stránke tejto 

občianskej iniciatívy, konštruktívnej komunikácii a vecnej diskusii. 

 

Zástupcovia petičného výboru požiadali VMČ, aby k petícii zaujali stanovisko. 

 

Uznesenie: VMČ Trnava Juh sa stotožňuje s obsahom petície obyvateľov a obyvateliek Coburgovej 

ulice proti vybudovaniu okružnej križovatky Bratislavská – Coburgova a zobojsmerneniu Bratislavskej 

ulice v Trnave. 

          7 – 0 – 0, prijaté 

 

4. Informácia z predchádzajúcich zastupiteľstiev 

 

Poslanec Adam Peciar informoval prítomných o predchádzajúcich rokovaniach mestského 

zastupiteľstva s dôrazom na body, ktoré sa týkali mestskej časti Trnava – Juh. Diskusia sa viedla aj 

o stave záhradkárskej osady a plánovanej výstavby v tejto lokalite, ktorej preklasifikovanie na 

zastupiteľstve prešlo len o jeden hlas. 

 

5. Rôzne 

 

P. Habšuda sa poďakoval za to, že výmena teplovodov na sídlisku prebehla dobrým spôsobom. 

Pracovníci po sebe napriek ťažkej práci zanechávali poriadok. Zároveň sa však vyjadril kriticky ohľadom 

úrovne verejnej hygieny v okolí obchodného centra a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 



Trnava na Limbovej ulici. Opakovane poukázal na potrebu riešenia situácie s holubmi 

a nezodpovednými psíčkarmi, čo vyvolalo diskusiu.  

Na záver p. Vavrová dala do pozornosti, mieru participácie a potrebu, aby obyvatelia vyjadrili svoj názor 

k štúdii Humanizácie obytného súboru gen. Goliána, buď e-mailovou formou, alebo dotazníkom. 

Čakáme na zverejnenie záznamu z verejnej prezentácie. 

 

Požiadavky výboru a poslancov: 

 

1. Preveriť možnosť osadenia zónovej značky so znížením rýchlosti na 30 km/h na sídlisku Linčianska za 

účelom regulácie rýchlosti premávky vozidiel obsluhujúcich súkromnú školu BESST s možnosťou 

osadenia spomaľovačov, či iným vhodným spôsobom. (p. Mráz)  

 

2. Požiadavka na osadenie dodatočného svietidla na stĺp verejného osvetlenia (obrázok v prílohe), a to 

smerom ku garážam na Bočnej ulici. (p. Mráz) 

 

3. Požiadavka na riešenie úrovne verejnej hygieny v okolí obchodného centra a RÚVZ na Limbovej ulici 

a na riešenie situácie s holubmi. (p. Habšuda) 

 

4. Na podnet ZŤP obyvateľov žiadam úpravu chodníka na bezbarierovy pred vchodom na Ulici gen. 

Goliána 51, viď príloha 1. (p. Vavrová) 

 

5. Po verejnej prezentácii, ale aj dnešnej diskusie s p. Habšudom vzišli pripomienky obyvateľov na 

čistotu sídliska (množstvo odpadkov),touto cestou žiadame o harmonogram čistenia verejného 

priestranstva, okolie nákupného centra i sídliska a vykonanie čistenia. (p. Vavrová) 

 

6. V náväznosti na plánovanú revitalizáciu sídliska, diskusiu k téme psov v meste a zámeru vytvoriť 

oplotené psie výbehy, prosím o sumár počtu riadne zaevidovaných psov na sídlisku Linčianska. (Ulica 

gen.Goliána, Jirásková, Nerudová, Limbová ulica) (p. Vavrová) 

 

7. Obyvatelia z okolia ZŠ M. Gorkého žiadajú doplnenie verejného osvetlenia (2-3 stĺpy) na ulicu 

Orgovánovú, v úseku medzi ul. Nevädzová a M. Gorkého, keďže tam žiadne nieje. (p. Gallia) 

 

8. Odstránenie značiek “Zóna” (6 ks) ktoré neboli odstránené po marcovej zmene námestia pri 

nákupnom centre na pešiu zónu. (p. Gallia) 

 

9. Odstránenie dlažby na terase na detsk. ihrisku na Limbovej ul. ako sa ide k detským doktorkám. V 

zimnom období a za daždivého počasia je táto dlažba extrémne šmykľavá. Nahradiť by sa mohla napr. 

liatou podlahou, kamenným kobercom. (príloha 2) (p. Gallia) 

 

10.  Prosíme riadne dodržiavať postup pri vysýpaní bio odpadu. Viackrát sa stalo, že nádoby len 

vyprázdnili, pritom postup bol jasne zadefinovaný a to výmenou za čistú nádobu. Prosíme tento postup 

dodržiavať. (p. Vavrová) 

 

11. Prosíme doplnenie smetných nádob na plasty a papier ku kontajnerovému stojisku pri Jiráskovej 

24 a gen. Goliána 29, alebo prosíme zvážiť frekvenciu vývozu smetí. Ustavične sú preplnené. Viď príloha 

(p. Vavrová) 

 

 



V Trnave, 28. 9. 2021   Zapísal: Martin Kováč, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha 1 



 



Príloha 2

 

Príloha 3 



 


