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

Zápisnica  

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5: Trnava-Juh, konaného dňa 

3.6.2020 o 17.00 v Dennom centre na Limbovej ulici. 

Prítomní členovia :  

Poslanci:     Neposlanci:  

Mgr. Magdaléna Eliášová   PhDr. Richard Brix, PhD. 

Mgr. Stanislav Hric    Ing. Matúš Gallia 

Mgr. Rastislav Mráz    Mgr. Martin Kováč, PhD  

Mgr. Tatiana Vavrová    Bc. Vojtech Hlavna 

Miroslav Pavlík 

 

Neprítomní: 

Adam Peciar   – ospravedlnený 

Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2.  Informácia o plánovanej zmene územného plánu – kruhový objazd a obchodná zóna medzi 

ulicami Bratislavská a Nerudova  

3. Parkovisko Nerudova 12-13. 

4. Informácia o majetkovo-právnych vzťahoch nehnuteľností v majetku Mesta Trnava na 

sídlisku Linčianska (dočasná stavba na konečnej autobusovej zastávke, budova v nákupnom 

centre Limbova a časť školy na Limbovej ulici) 

5. Parkovisko gen. Goliána 12.  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

1.  Otvorenie. 

VMČ otvoril Stanislav Hric, ktorí všetkých privítal a predstavil vopred dohodnutý program. 

Na základe prezenčnej listiny bola overená prítomnosť členov výboru v počte 9 z 10. Výbor 

je uznášaniaschopný. Následne dal predseda hlasovať o programe. Hlasovanie 9:0:0 

(za:proti:zdržal sa). 

Za overovateľa bola určená Vavrová, zapisovateľ Brix. 

 

2. Informácia o plánovanej zmene územného plánu – kruhový objazd a obchodná zóna 

medzi ulicami Bratislavská a Nerudova a pripomienky VMČ. 

Stretnutia sa zúčastnil investor, ktorý bližšie predstavil varianty plánovaného projektu. V 

diskusii sa následne zhrnuli viaceré pripomienky, ktoré boli riadne zaslané prostredníctvom 

pripomienkovania planovanej zmeny ÚP a boli dodatočne odkomunikované na stretnutí, 



konaného dňa 1.6.2020 na MsÚ s p. Pavlíkov a p. Vavrovou.  Investor potvrdil, že tranzit cez 

novú komunikáciu bude umožnený len zásobovaniu. Zhrnutie: 

- VMČ žiada vysadiť izolačnú zeleň na plánovanej okružnej križovatke na Nerudovej 

ulici a jeden priechod pre chodcov pred okružnou trojramennou križovatkou 

zabezpečujúci prístup aj na zelený pás k záhradkárskej oblasti 

- VMČ žiada zakázať tranzit nákladnej dopravy cez novú komunikáciu, s výnimkou 

zásobovania. 

- VMČ žiada parkovanie, prístupné i obyvateľom priľahlých bytových domov, bez 

závor. 

VMČ hlasovaním 9:0:0 jednohlasne schválil 3 hore uvedené požiadavky. 

 

VMČ hlasovaním 8:0:1  vyjadril súhlas s prepojovacou komunikáciou Bratislavská - 

Nerudová. 

 

3. Parkovisko na Nerudovej 12-13 

Po rozsiahlej diskusii a priblížení problematiky sa výbor zhodol na neštandardnom probléme 

v tejto lokalite, pre ktorý sme ochotní podstúpiť túto zmenu.  

V prípade akejkoľvek životu ohrozujúcej situácie, pripúšťame ťažkosti s prístupom 

záchranných zložiek a dovolíme si upriamiť pozornosť na absenciu prístupovej komunikácie 

k vchodom Nerudová 12-13. Na jestvujúcom chodníku, ktorý je jediným prístupom, ustavične 

parkujú autá, domnievame sa, že vytvorením parkovacích miest (je naň zhotovená PD), 

ktorých je tu nedostatok, predídeme možným nepríjemnostiam.  

Žiadame preto v tomto zmysle predložiť zmenu územného plánu na komisii stavebnej, 

územného plánovania a dopravy a následne tento návrh posunúť na rokovanie MZ. 

Nadväzujeme na návrh na zmenu ÚP v tejto lokalite, ktorý sa prejednával na MZ 24.4. 2018, 

hlasovanie: za 26, zdržali sa 3, proti 0. 

 

VMČ hlasovaním 8:0:1 schválilo tento návrh. 

 

4. Informácia o majetkovo právnych vzťahoch nehnuteľností v majetku Mesta Trnava 

na sídlisku Linčianska (dočasná stavba na konečnej autobusovej zastávke, budova 

v nákupnom centre Limbova a časť školy, ktorá sa nevyužíva). 

VMČ prediskutovalo záležitosti v nasledovnom poradí: 

- dočasná stavba na mestskom pozemku, parcela 8399/140 a 8399/141. VMČ žiada 

kontaktovať majiteľov dočasných objektov na tomto pozemku a iniciovať stretnutie s 

poslancami na zasadnutí komisie stavebnej, územného plánovania a dopravy, kde by sme radi 

prehodnotili jeho ďalšie využitie.  

- parcela 8399/135 sa nachádza v lokalite, ktorá ma prejsť humanizáciou obytných súborou 

gen. Goliána prostredníctvom architektonickej súťaže. Výbor sa zhodol, že pri komplexnej 

obnove, by bolo na mieste zvážiť aj rekonštrukcie priľahlých budov (príp.architektonickú 

súťaž), ktoré by po revitalizácii dvorov narúšali celkový vzhľad okolia OC Limbová 

- zároveň by VMČ a poslanci privítali aj stretnutie s ostatnými vlastníkmi priľahlých budov 

OC Limbová 

- plnú obsadenosť a využitie školy objasnil výboru p. Hlavna.  



 

5. Informácia k parkovisku na Ulici gen. Goliána 12  

VMČ žiada o zaslanie PD na parkovisko v spomínanej lokalite a jeho realizáciu spolu s 

ďalšími 3 parkoviskami na sídlisku Linčianska. 

 

6. Rôzne 

VMČ diskutovalo o petícií obyvateľov z Vajslovej doliny na meranie zloženia vzduchu 

z dôvodu zápachu z priľahlých prevádzok a žiada mesto o odpoveď na túto požiadavku. 

 

VMČ žiada informáciu od mesta o úvahách o zobojsmernení Bratislavskej cesty. 

 

VMČ žiada doplniť herné prvky na detskom ihrisku pri Mama klube (prístrešok nad 

pieskovisku,dopadové plochy,..)  

 

VMČ žiada obnoviť vodorovné značenie ako priechody pre chodcov pri okružnej križovatke 

medzi gen. Goliána 4 a záhradkárskou osadou a na Nerudovej ulici pri križovatke Nerudová-

Bratislavská a na Tamaškovičovej ulici pri potravinách, ako na Strednej pri Dupose, 9. Mája, 

Osadnej, Bulharskej.  

 

VMČ zároveň urguje potrebu vyznačenia vodorovného značenia pri kontajnerových 

stojiskách a žiadame o termín realizácie.  

 

VMČ žiada orez stromov na ulici Kozácka. Podnety na orezy prichádzajú od občanov, hlavne 

tých, ktorým už zeleň zasahuje do predzáhradok, alebo zasahuje do vzdušného vedenia 

prípojok.  

 

VMČ žiada o odstránenie brečtanov pri kontajnerových stojiskách na sídlisku a zároveň 

prosíme o súčinnosť pri deratiazácii aj TAVOS, narastajúci výskyt potkanov, napriek 

niekoľko násobnej pokládke otráv ohrozuje životné prostredie a zdravie a majetok ľudi.  

 

VMČ opätovne žiada o doplnenie vodorovného značenia na ulici Markovičova, pri križovatke 

s ulicou Bratislavská. Pôvodné značenie bolo vyfrézované pri rekonštrukcii ulice. Ide o 

prechod pre chodcov a odbočovacie pruhy. Výkres dopravného značenia bol takisto doručený 

pri poslednej žiadosti o vodorovné značenie.  

 

Členovia VMČ jednohlasne schválili, že nasledujúce stretnutie VMČ bude 2.7.2020 o 18.00 

hod. 

  

7. Záver 

Predseda Stanislav Hric ukončil zasadnutie VMČ a poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 

 

Príloha č. 1: prezenčná listina.   

 

Napísal:  



Richard Brix, PhDr., PhD., Mgr. Tatiana Vavrová 

Overil: Mgr. Vavrová 

                                                    

                                                                                    Mgr. Stanislav Hric  

V Trnave 3.6.2020                                                                    predseda VMČ č.5 

        Trnava - Juh 


