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

Zápisnica  

Z 2.zasadnutia Výboru mestskej časti Trnava-Juh, konaného dňa 21.3.2019 

o 18.00 v klube dôchodcov na sídlisku Linčianska. 

Prítomní členovia :  

Poslanci:     Neposlanci:  

Mgr. Magdaléna Eliášová   PhDr. Richard Brix, PhD. 

Mgr. Stanislav Hric    Ing. Matúš Gallia 

Mgr. Rastislav Mráz    Bc. Vojtech Hlavna 

Mgr. Tatiana Vavrová   Mgr. Martin Kováč, PhD. 

      Miroslav Pavlík 

Neprítomný: 

Adam Peciar – ospravedlnený 

 

Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľby orgánov VMČ 

3. Informácie v súvislosti so stavbou bytového domu Púpavová 

4. Informácie o vyriešení petície obyvateľov zo Zelenečskej ulice 103, 105, 107 

5. Informácie o plánovanej realizácii parkovísk Nerudova ulica, ulica gen. Goliána 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1.Otvorenie 

 

VMČ otvoril Stanislav Hric, ktorí všetkých privítal. Na základe prezenčnej listiny sa overila 

prítomnosť členov výboru v počte 9 z 10. Výbor je uznášaniaschopný. 

Za overovateľa výbor zvolil: Miroslava Pavlíka 

 

2.Voľba predsedu a podpredsedu: 

Predseda  hlasovanie: 

Stanislav Hric  započet hlasov: 7  Zdržali sa počet hlasov: 2   Proti počet hlasov:  0 

 

Podpredsedníčka hlasovanie: 

Tatiana Vavrová za počet hlasov: 8  Zdržali sa  počet hlasov :1  Proti počet hlasov:  0 

 

Adam Peciar sa volieb nezúčastnil - ospravedlnený. 

 



Uznesenie schválené: Predsedom VMČ sa stal Stanislav Hric a podpredsedníčkou VMČ sa 

stala Tatiana Vavrová. 

Členovia sa dohodli, že voľba sekretára komisie nebude. 

 

 

3. Petícia „Miko“ Zelenečská 103-107, ktorej obyvatelia poukazujú na nasledovné 

požiadavky: 

a)Prepojenie Kozáckej ulice od Zelenečskej 103 popri Gašparíkovmu pozemku 

b)Preveriť možnosť otočenia tvaru bytovky 

c)Využiť prostriedky z poplatkov za rozvoj na parkovanie 

d)Upravenie časov práce na stavbe  

e)Neporiadok a stavebný odpad okolo bytovky, blato z áut, ničenie zelene 

Členovia petičného výboru ďalej informovali VMČ o pozastavení územného konania ďalšej 

fázy obytného súboru Miko z dôvodov: nesplnenia podmienok stavebného povolenia- 15 m 

od horúcovodu a koeficientu zelene. 

 

Tatiana Vavrová napísala v mene výboru žiadosť adresovaný odboru stavebnému a životného 

prostredia (príloha č. 2 ) 

Poslanci za VMČ sa dohodli, že tento bod posunú na rokovanie nasledujúceho MZ Trnava. 

 

4. Bytový dom Púpavová /roh Zelenečskej a Púpavovej/-stiahnutie materiálu z MZ kvôli 

zachovaniu zeleného pásu. Páni Peciar a Hric sa stretli s p.Jarabicom(stavebník) a navrhli mu 

zámenu za iný mestský pozemok z dôvodu zachovania zelene na predmetnom pozemku. 

Vizualizácie doposiaľ neboli zaslané, preto ho prosíme dodatočne poslať mailom všetkým 

členom VMČ na požiadavku p. Mráza. 

 

VMČ prijal hlasovaním nasledovné uznesenie: VMČ nesúhlasí s použitím mestských 

pozemkov  pre bytový dom Púpavova z dôvodu zachovania zelene. 

Hlasovanie 9 členov – za, 0-proti, 0- zdržali sa. 

 

5. Informácie o plánovanej realizácii parkovísk Nerudova ulica, ulica gen. Goliána 

Na zasadnutí sme si prezreli projektovú dokumentáciu a fotografie, ktoré priniesol Rastislav 

Mráz. Zhodnotili sme prioritné lokality. Následne p. Vavrová zhrnula predmetné parkoviská 

odhlasované na VMČ z predošlého roku a ich aktuálny stav. Vzhľadom na fakt, že 2 z týchto 

parkovísk sa nebudú realizovať(v zákrute na Nerudovej ulici a Jiráskovej 22 – 23),  žiadame 

o čo najrýchlejšiu realizáciu parkoviska pri Golianovej 35, ktoré sa samotné nepodarilo 

vysúťažiť.Najideálnejšie zlúčením s iným parkoviskom na Nerudovej 12 – 13.  

 

6. Bod rôzne: 

 

a) Centrum Koburkovo 

Na majetkovej komisii bola žiadosť  komunitného projektu neziskovej organizácii 

Koburgovo zamietnutá, o čom upovedomil MSÚ Trnava pána Juraja Štofeja. 



Juraj Štofej, zástupca centra Koburgovo preto požiadal p.Vavrovú o možnosť vystúpiť 

s prezentáciou tohto zámeru na výbore so žiadosťou o pomoc.Cieľom tohto zámeru je 

vytvoriť komunitný priestor (komunitnú záhradku) na Coburgovejulici. Cieľom centra je 

zvýšenie šancí rómskych detí na úspešnývstup do vzdelávacieho procesu, pomoc pri 

začleňovaní detí z minorít, podpora rodín, zapájanie rodičov do aktivít, osveta minority. 

Predstavenie centra terénnej sociálnej práce a porovnanie s dobrými skúsenosťami v rôznych 

iných mestách. Na tento projekt zvažujú i možnosť realizácie na súkromnom pozemku. 

Riešenie: opätovné prerokovanie na Majetkovej komisii. Prenajatie pozemku na dobu  trvania 

počas participatívneho rozpočtu s obciou predĺženia.  Terénna sociálna práca potrebuje 

zázemie. Potreba maringotky na uskladnenie náradia nevyhnutného pri práci v komunitnej 

záhradke- nepotrebuje podklad a je to lacnejšia alternatíva.  

 

b) P. Mráz s p. Zmajkovičovou navrhli brigádu na Linčianskej. Vzhľadom na to, že dňa 

13. 4. 2019 bude mesto Trnava spolu s Univerzitnou radou Mesta Trnava realizovať 

jarné čistenie, do ktorého sa zapájajú aj naši poslanci, sme sa dohodli, že nebude 

potrebné robiť ďalšiu brigádu. V prípade potreby, si výbor dohodne brigády 

operatívne. Lokality na čistenie:  zelený pás pri horúcovode, okolie nákupného centra 

Limbová. 

c) Pán Miroslav Pavlík spolu s pánom Michalom Drgoňom poukázali na neriešenie 

problému záhradkových osád a nelegálneho smetiska v „Zemanovom sade.“  VMČ č.5 

prerokovával problematiku Zemanovho sadu časť ZO SZZ Skloplast I. pred dvoma 

rokmi, kde navrhol zmenu územného plánu a riešenie nazhromaždených odpadov 

pomocou komunitných projektov. Navrhované plošné vyčistenie mestských pozemkov 

(cca 30 árov) bolo realizované jedenkrát v roku 2017. Vyčistenie a zaplombovanie 16 

m studne nebolo realizované. Súčasný stav znečisťuje životné prostredie a ohrozuje 

podzemný zdroj pitnej vody. Nepriaznivý stav nelegálnej skládky odpadu na tomto 

území naďalej pokračuje a zväčšuje sa do veľkých rozmerov. V júli  roku 2018 

prebehlo jedno rokovanie predsedov a poverených zástupcov ZO SZZ  pôsobiacich v 

Zemanovom sade s primátorom mesta. K riešeniu zachovania záhradiek a udržaniu 

zeleného pásu, primátor informoval prítomných o prebiehajúcom rokovaní z majiteľmi 

týchto pozemkov o ich odkúpení a ubezpečil záhradkárov o záujme mesta na 

zachovaní zeleného pásu tvoriaceho Zemanov sad. Taktiež záhradkárov informoval 

o cenovej ponuke majiteľom pozemku s tým, že mesto čaká na ich vyjadrenie 

a následne bude pokračovať v rokovaní o odkúpení pozemkov. Primátor mesta bude 

po tomto rokovaní iniciovať ďalšie stretnutie zo zástupcami záhradkárov. V súčasnosti 

nemajú záhradkári žiadne informácie o prebiehajúcich rokovaniach a očakávajú od 

mesta informácie, ktoré ich ubezpečia o riešení ich problémov z dôvodu ich ukončenia 

nájmu v roku 2020. Pán Pavlík a pán Drgoň navrhli VMČ, aby výbor inicioval 

primátora k ďalšiemu rokovaniu zainteresovaných strán k tejto problematike a 

ubezpečil záhradkárov o budúcnosti Zemanovho sadu ako celku. 

 

Požiadavky od občanov 

1.1)Doplniť informácie na vývesné tabule (termíny zasadnutí, termín VMČ dva 

týždne dopredu). (p. Ruženka Galčeková) 



1.2) parkovisko Nerudova, kontajnery.   Nespokojnosť. 

1.3) Požiadavka na deratizáciu širokého okolia ulice gen.Goliána 55(p.Brodňanová) 

1.4) Kaplnka oproti Sematu – občania žiadajú vybudovať spevnenú cestičku k tejto 

kaplnke (postačí umiestnenie pár kusov betónovej dlažby pred vstup), nachádzajúcej sa pri 

Zelenečskej 53. (p.Brodňanová) 

1.5) Jiráskova 24- na chodníku pred vchodom stojí voda, množstvo hlbokých 

vyjazdených koľají na trávniku - dlhodobá záležitosť. VMČ požaduje oproti vchodu Jiráskova 

24 spevnenie trávnatej plochy. Vzhľadom na to, že v tejto časti sú naplánované parkovacie 

miesta žiadame o umiestnenie zatrávňovacej vegetačnej dlažby pozdĺž plota škôlky, čím by sa 

odstránilo držanie vody i vyjazdené koľaje. (p. Hanák) 

 

Požiadavky výboru a poslancov:  

1.6) Parkoviská Nerudova 13-14 - Požiadavka výboru mestskej časti- zmena 

územnéhoplánu, plus Golianova 

1.7) Narcisova ulica- rekonštrukcia nevhodná- úzka cesta 

Požiadavka- účasť občanov a dopravnej polície na budúcom VMČ (Mráz) 

1.8) Dopravné zmeny na starom Tulipáne , zobojsmernenieulice Bratislavská, 

kruhový objazd na 9.mája, svetelnú signalizáciu na vyústení Stromovej ulice 

Požiadavka- Odbor dopravy na vyjadrenie 

 1.9) Žiadame umiestniť betónové kvetináče, alebo oceľové stĺpiky na zamedzenie 

vjazdu áutna pešiu zónu nákupného centra Limbová. Viď príloha (Vavrová) 

 2.0) VMČ žiada o sumarizáciu čistenia a hrabania opadaného lístia v poslednej sezóne 

 2.1) Žiadame o orez drevín na ulici gen. Goliána 18 – 19 vo vnútrobloku, pred 

vchodom do gen. Goliána 56. 

            2.2) Odstránenie zlomeného konára v strome (breza) pred vchodom gen. Goliána 65 

            2.3) Odstránenie popínavých rastlín z kontajnerového stojiska č. 428 pred gen. 

Goliána 51 z dôvodu neprehľadej zákruty.     Fotky sú v prílohe.                                                                                                                        

            2.4) Preverenie realizovania výstavby rekonštrukcie horúcovodu. údaje o prestavbe 

parovodu na zelenom páse Golianova ulica. Informácie o časovom rozmedzí realizácie prác je 

potrebné doplniť z hľadiska bezpečnosti pohybujúcich sa osôb a zvierat na tomto území. 

 

Príloha č. 1: prezenčná listina.   

Príloha č. 2: žiadosť 

Príloha č. 3: požiadavka 1.9 

Príloha č. 4: požiadavka 1.5 

Príloha č. 5: požiadavka 2.2, 2.3 

 

 

Mgr.Stanislav Hric 

V Trnave 21.3. 2019                                                                       predseda VMČ 

Trnava -Juh 

 

Overil: Miroslav Pavlík 

 

 


