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

Zápisnica  

z 9. zasadnutia VMČ č. 5: Trnava-Juh, konaného dňa 5.12.2019 o 18.00 
v Dennom centre na Limbovej ulici. 

Prítomní členovia :  
Poslanci:                                   Neposlanci:             
Ing.  Adam Peciar                     Bc. Vojtech Hlavna          
Mgr. Tatiana Vavrová                Ing. Matúš Gallia 
Mgr. Magdaléna Eliášová         Miroslav Pavlík 
Mgr. Rastislav Mráz                 
Neprítomní: 
Mgr. Martin Kováč, PhD  
PhDr. Richard Brix, PhD.        
Mgr. Stanislav Hric    
 
 
Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácie o Zemanovom sade 
3. Odpovede na požiadavky občanov 

      4.   Informácie zo zastupiteľstva 
      5.   Pokračovanie komunitných projektov 
      6.   Požiadavky občanov 
      7.   Rôzne 
      8.   Záver 
 
1. Otvorenie. 
VMČ otvorila podpredsedkyňa Tatiana Vavrová, ktorá všetkých privítala a predstavila 
program. Na základe prezenčnej listiny bola overená prítomnosť členov výboru 
v počte 7 z 10. Výbor je uznášaniaschopný. Následne dal predseda hlasovať 
o programe. Za overovateľa bol určený Matúš Galia, za zapisovateľa Magdaléna 
Eliášová. 
 

2. Informácie o Zemanovom sade 
Miroslav Pavlík informoval o komunikácii s pánom Zemanom, ktorý odpredal svoj 
podiel firme Dupos.  
O svojom zámere informoval aj konateľ spoločnosti JUDr. Peter Babka, PhD.  Hovoril 
o viacerých možnostiach (prenájom záhradiek, predaj záhradiek, komerčná 
výstavba), ale žiadnu alternatívu nevedel jednoznačne potvrdiť. Na obdobie jedného 
roka ústne prisľúbil záhradkárom nájomné zmluvy na využívanie záhrad v takej forme 
ako doteraz s možnosťou predlžovania bez dlhodobej vízie.  
 
 
3.Odpovede na požiadavky občanov /z 19.9. a 24.10./ 
 



 
4. Informácie zo zastupiteľstva 
Prítomných sme informovali o prerokovávaných bodoch z mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa týkajú našej mestskej časti (Lokalita K- bytová výstavba na Zelenečskej, 

Lokalita L- Komunikácia za objektom CKD Market). Ďalšie body programu sa netýkali 

priamo časti Juh. 

5. Pokračovanie komunitných projektov 

Zo zrušenej komunitnej akcie Tekvičkovo sa finančné prostriedky presunuli na 

„Vianočnú kapustnicu“, ktorá sa bude konať na zelenom páse pri ohnisku dňa 14.12. 

Predpokladaný rozpočet je v sume        eur. /Tatiana Vavrová/ 

6. Požiadavky občanov 
1. Orgovánova ulica - preveriť dôvody osadenia spomaľovača pri výjazde na Ulicu 9. 
Mája.  Podľa viacerých obyvateľov spomaľovač nerieši situáciu a pred križovatkou je 
neopodstatnený.  
2. Opraviť poškodené oplotenie v bývalom zbernom dvore na Golianovej ulici /od 
Bosorky/ 
3. Jiráskova 24 - odstránenie nadrozmerného odpadu zo stojísk. 
4. Jiráskova 24 - opätovne žiadame opraviť prevalenú kanalizáciu. Foto v prílohe.  
5. Opätovne sme boli požiadaní p.           o prehodnotenie úpravy spojov 
z Linčianskej do Modranky. Spoje upraviť tak, aby školopovinné deti stíhali nástup do 
školy a mali vhodný spoj po skončení vyučovania.  
6. Dohliadnuť na zimnú údržbu parcely 8993/4 na ulici Zelenečská. 
7. Členovia VMČ sa zhodli na potrebe vypracovaní štatistiky školopovinných detí 
z Linčianskej resp. na ktoré základné školy sú zapísané. Ak má odbor školstva tieto 
informácie, resp, ich vie spracovať, prosíme o zaslanie.  
8. Žiadame o osadenie chýbajúceho prístrešku autobusovej zastávky na Nerudovú 
ulicu, v blízkosti Jiráskovej 23. 
9. Žiadame o preverenie smetných nádob priľahlých prevádzok v okolí konečnej 
autobusovej zastávky, tj. gen. Goliána 48 
10. Začiatkom roka 2020 žiadame o prípravu na realizáciu stavebného dopravného 
prvku na Limbovej ulici pred zákrutou a priechod pre chodcov na Jiráskovej ulici, 
ktoré boli predmetom stretnutia s ODaKS a ODI.  
 
 
7. Rôzne 
Nesúhlas so stavbou nájomných bytov na Tamaškovičovej ulici. Pani Péchyová prišla 
na VMČ vyjadriť nesúhlasné stanovisko s pripravovanou výstavbou nájomných bytov 
mesta Trnava. Zdôvodňovala to tým, že je to jediná zelená plocha v danej lokalite, 
ktorú využívajú deti a takisto ľudia so psami.  
 

V Trnave, 5.12.2019 

Napísala: Eliášová, Doplnil: Vavrová, Overil: Gallia 
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