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

Zápisnica  

z 8. zasadnutia Výboru mestskej časti Trnava-Juh, konaného dňa 24.10.2019 o 18.00 
v Dennom centre na Limbovej. 

Prítomní členovia : 
Poslanci:    Neposlanci:  
Mgr. Magdaléna Eliášová  Bc. Vojtech Hlavna 
Mgr. Stanislav Hric   Ing. Matúš Gallia 
Mgr. Tatiana Vavrová   Miroslav Pavlík 
Mgr. Rastislav Mráz 
Ing.  Adam Peciar 
Neprítomní: 
Mgr. Martin Kováč, PhD 
PhDr. Richard Brix, PhD 
 
Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Informácie zo zastupiteľstva 
3. Schválenie zadania spracovania zmeny územného plánu 
4. Pokračovanie komunitných projektov 
5. Požiadavky občanov 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
1. Otvorenie. 
VMČ otvoril Stanislav Hric, ktorí všetkých privítal a predstavil program. Na základe 
prezenčnej listiny bola overená prítomnosť členov výboru v počte 8 z 10. Výbor je 
uznášaniaschopný. Následne dal predseda hlasovať o programe. Hlasovanie 8:0:0. 
Za overovateľa bol určený Matúš Gallia, za zapisovateľa Magdaléna Eliášová. 
 

2. Informácie zo zastupiteľstva 
Adam Peciar /predseda stavebnej komisie/ informoval prítomných o zmene územného plánu 

mesta na križovatke Strojárenská. Spracovaný návrh zmeny územného plánu bude spočívať 

v zrušení kruhovej križovatky na Strojárenskej ulici a jej nahradení stykovou križovatkou. 

Ďalšie body programu sa netýkali priamo časti Juh. 

 

3. Schválenie zadania spracovania zmeny územného plánu 
Zmena ÚPN (Územného plánu), Lokalita J  – Prepojovacia komunikácia Bratislavská – 
Nerudova. 
V tomto bode prebehla dlhá diskusia, v ktorej občania z lokality Nerudova (konkrétne 
Nerudova 4, Nerudova 11) vyjadrili nesúhlasné stanovisko k danej zmene.  
Prijali by nové budúce nákupné centrum, avšak nesúhlasia s napojením z dvoch ulíc a 
prítomnosťou kruhového objazdu v dotyku k bytovému domu.  
Súhlas vyjadrili iba k napojeniu z Bratislavskej cesty. Kruhový objazd na Nerudovej 
odmietajú vzhľadom na blízkosť obytných domov, zlý výjazd z ulice Nerudova, vyššiu 
prašnosť a hluk.  



Poslanec Peciar ozrejmil situáciu. Prípadná realizácia prepojovacej komunikácie by 
odbremenila dopravu, získal by sa rozvojový poplatok, ktorý by sa použil na zveľadenie 
danej lokality. Upozornil zúčastnených na dlhodobý priebeh, ktorý investora ešte čaká, 
vzhľadom na podmienky, ktoré sú stanovené /kompenzáciu mestu, nejasné dopravné 
napojenie, vysporiadanie pozemkov s rod. Poddaných/. 
 
Záver z diskusie: Nesúhlas prítomnej verejnosti s prepojovacou komunikáciou tak ako je to 
v schvaľovanom materiáli. Obchodné centrum však v danej lokalite vítajú.  
 
 
4. Pokračovanie komunitných projektov 

- Tatiana Vavrová informovala o pokračovaní projektu detského ihriska na Zelenečskej ulici 

99 - 105 - doplnenie hracích prvkov (Hradby a reťazová hojdačka) 

- Stanislav Hric a Magdaléna Eliášová informovali o úprave komunitnej akcii z tekvičkova na 

„Šarkaniádu“ na Zelenom páse pri Zemanovom sade /púšťanie šarkanov a varenie gulášu/. 

Termín: 9.11.2019 o 14:30 h. 

 

5. Požiadavky občanov a VMČ 

1. Preveriť harmonogram hrabania lístia na sídliskách a Tulipáne.  

2. Slovanská ulica - informácia, aký je zámer mesta s výkupom pozemkov, nedostatočné 

parkovanie. Požiadavka na vyčistenie stredového pásu od stavebného materiálu 

a skontrolovanie suchých stromov. Vyčistenie ulice od kamienkov. 

3. Jiráskova 24 - opraviť prevalenú kanalizáciu, odpíliť suché konáre na stromoch. Výskyt 

potkanov.  

4. Upovedomenia majiteľov dlhodobo odstavených, nepojazdných áut v lokalite Linčianska 

(gen. Goliána 54 v bývalom zberom dvore, gen. Goliána 29,. ) 

5. Orgovánová ulica - zistiť opodstatnenie vodorovného dopravného značenia, žltej čiary a 

opäť žiadame informácie v akom štádiu je vodorovné značenie (žlté čiary pri kontajnerových 

stojiskách)  

6. Prosíme o preverenie dôvodu odstránenia 2 z 3 ks svietidiel na stĺpe VO v strede 

obchodného centra na Limbovej ulici a ich spätnú montáž. 

7. Žiadame o odstránenie plechového odpadu po rozkopávkach v blízkosti obchodného 

centra na Limbovej ulici, neďaleko lekárne.  

8. Vyrúbať stromy na parkovisku Jirásková 16 - orech a gaštan, ktoré ničia auta. 

9. Jirásková - polopodzemné kontajnery - nebezpečne prevalená dlažba a pravidelne 

preplnené polopodzemné kontajnery, prosíme skontrolovať senzory. 

10. Jiráskova 14-15 prepadnuté chodníky. 

5. Rôzne 



- revitalizácia vnútroblokov, obhliadka sidliskovych vnútroblokov, postup pri participácia 

obyvateľov sídliska. Náhľad na dotazník. Support pre starších ľudí na Limbovej ulici 11 v 

dvoch termínoch  za pomoci členov VMČ. /informovala T. Vavrová/ 

- položky do rozpočtu - rekonštrukcia Mýtnej ulice /zistiť stav PD/ 

                                    - ihrisko Gorkého ulica /zozdieľať vizualizáciu na fb stránky/ 

- vývesná tabuľa na Bulharskej /zistiť, kto ju má na starosti/ 

 

Napísala: Magdaléna Eliášová  

Overil: Matúš Gallia 

 

V Trnave  

VMČ 5 


