
ZÁPISNICA  zo zasadania   

Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - Sever  

 

06.02.2020 

 

 

Miesto: ZŠ s MŠ  Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, pavilón B, Trnava 

Deň:  06.02.2020 

Čas: 17.30. hod. 

 

Prítomní: 

Poslanci: 

Ing. Vladimír Ekhardt 

Ing. Richard Sládek 

Mgr. Eduard Guniš 

MUDr. Štefan Krištofík 

Neposlanci: 

Ing. Pavol Hluchý 

Ing. Anton Kollár 

Mgr. Peter Kozelka 

Mgr. Katarína Kolevová 

Neprítomní: 

Emanuel Gronský, Juraj Fúzak, MUDr. Branislav Kramár, MPH, Milan Minárech, Igor Pavelek 

Hostia:  

viď. prezenčná listina 

 

Program:    

1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  

2. Staršie požiadavky 

3. Požiadavky občanov a VMČ č.3 – Sever na MsÚ 

4. Záver 

 

 

 

 

 

 

 



1. Otvorenie zasadania VMČ č. 3 - Sever  
 

Na úvod podpredseda VMČ Vladimir Ekhardt privítal všetkých prítomných účastníkov zasadania 
a následne všetkých oboznámil s programom VMČ. 

2. Predstavenie projektu výstavby bytových domov – Prechodná ulica 

Na úvod nám p. Krivda z firmy Develop s.r.o (investor) predstavil svoj projekt na výstavbu dvoch 
bytových domov na prechodnej ulici, ktorý pôjde na rokovanie do MZ. Mesto požiadal o 
spracovanie návrhu zmeny územného plánu na umožnenie zmeny lokality z výrobno-skladovej 
zóny na zónu pre bývanie. 
 

3. Použitie finančných prostriedkov VMČ 
 

V rámci finančných prostriedkov VMČ navrhuje po konzultácii s MsÚ zrevitalizovať plochu 
na Átriovej ulici, ktorá slúži obyvateľom ako detské ihrisko. Výbor navrhuje pridať 
dopravné značenie, zakazujúce vstup automobilom, označiť plochu ako detské ihrisko 
a v rámci revitalizácie pridať primerané oplotenie, osadiť na vhodnom mieste lavičky a 
osadiť nové basketbalové koše príp. zrekonštruovať doterajšie (napr. natretím nosnej 
konštrukcie). Uvedené výbor navrhuje zrealizovať v roku 2020 podľa technických 
možností.  
 

     
4. Požiadavky občanov a VMČ č.3 – Sever na MsÚ 

 
4.1. Na základe požiadavky od p.Šajbidora a p.Kormaňáka žiadame o zabezpečenie deratizácie 

potkanov pri kontajnerových stojiskách na Veternej ulici medzi č. 18 až 45 a Pri Tesco 
Express na Hlinách kde je zároveň aj prepadnutá zem v blízkosti kanalizačného poklopu. 

4.2. Žiadame umiestniť na oplotenie kontajnerového stojiska tabuľky s najbližšími zbernými 
dvormi s ich otváracími hodinami, z dôvodu neustáleho ukladania domového odpadu / 
skrine, sanita, postele.../. Obyvatelia sú povinní takýto odpad vyviesť do zberného dvora 
v príslušnej mestskej časti.  

4.3. Žiadame vypracovať plán (mapu) s presným počtom parkovacích miest na parkovisku pred 
bytovkou na Saleziánskej ul. č. 9,10,11 po vyznačení všetkých legálnych parkovacích miest. 
Aktuálny stav spôsobuje, že autá parkujú veľmi tesno vedľa seba a takto dochádza k ich 
poškodzovaniu. Po spracovaní nápočtu legálnych parkovacích miest, sa VMČ vyjadrí, či 
obyvatelia súhlasia s ich vyznačením. 

4.4. Žiadame o vyjadrenie sa k mestskému parkovisku pri VUJE a jeho ďalšom využití. 
4.5. Žiadame o novú výsadbu stromov pri detskom ihrisku na Hviezdnej ul. pri kruhovom otoči 

z dôvodu odumretia pôvodných novovysadených stromov. Stromy žiadame vysadiť tak, aby 
v čo najväčšej miere vytvárali tieň pre detské ihrisko. 

4.6. Žiadame o zaradenie a vypracovanie arch. štúdie na časť sídliska Kopánka, označované aj 
ako centrum Kopánky, od námestia Slovenského učeného tovarišstva po Ustiansku ulicu do 
rozpočtu mesta Trnava. 

4.7. Žiadame o vyjadrenie k postupu prác a o termínoch k rekonštrukcií Kukučínovej ul. 
4.8. Obyvatelia Ustianskej ulice z dôvodu exponovanej dopravy a obáv o zdravie a majetok 

svojich nehnuteľností požadujú  zrealizovať skúšky na hluk, kvalitu ovzdušia - CO2 a záťažové 
skúšky nosnosti komunikácie počas dopravnej špičky v časoch od 6.00 – 9.00 a od 15.00 – 
18.00. 

 
 
 



4.10 . Žiadame o informovanie, či je možné dobudovanie komunikácie v časti Krupskej ulice    
s napojením sa na ulicu Zdenky Šelingovej.  Zároveň žiadame o informáciu z akého dôvodu sa 
realizovalo vyústenie komunikácií IBV Pekné pole v smere na Krupskú ulicu, len ako 
jednosmerná komunikácia. Obyvatelia dotknutých ulíc majú za to, že  po dobudovaní tohto 
krátkeho úseku, by ťažká mechanizácia, ktorá dnes zaťažuje okolité ulice dopravnou 
obsluhou výstavby Pekného poľa sa mohla napojiť priamo z Krupskej ulice. Takisto 
obyvateľom Pekného poľa by bolo umožnené napojenie aj z tejto časti, ktoré je v súčasnosti 
možné len z ulíc J.Hlubíka a M.Benku. 
 

4.11  Žiadame o osadenie ochranných bariér / stĺpov, zábradlia / pre chodcov viď. príloha č.1 na 
križovatke J.Hlubíka – Ustianska. V tejto lokalite došlo k viacerým dopravným nehodám 
a týmto krokom chceme zvýšiť bezpečnosť najmä chodcov a dotknutých nehnuteľností 
v predmetnej križovatke. 
 

4.12  Žiadame o osadenie dopravného značenia Zákaz zastavenia na ulici Veterná 42 – 43 viď. 
príloha č.2, autá odstavené mimo vyznačených parkovacích miest spôsobujú obmedzenia v 
plynulosti cestnej premávky pre MAD ako aj osobnú dopravu.   
 

4.13  Obyvatelia Pekného poľa upozornili na zlý stav trávnikov a priestorov na Peknom poli, ktoré 
spôsobila firma, kladúca potrubie do zeme v tejto lokalite. Obyvatelia požadujú, aby bola 
v tejto veci zjednaná náprava.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy: 

Príloha č.1 k bodu 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2 k bodu 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

Na záver podpredseda VMČ  Vladimír Ekhardt poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 

 

Zápisnicu spísal: Mgr.Eduard Guniš 

Zápisnicu overil: Emanuel Gronský 

Zápisnicu schválil: Ing. Vladimír Ekhardt 

 

 

 

 

V Trnave dňa: 18.2.2020 

 

 


