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

Zápisnica  

Z   .zasadnutia Výboru mestskej časti Trnava-Juh, konaného dňa 13.2.2019 

o 18.00 v dennom centre na Limbovej. 

 

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   Miroslav Pavlík 

 

       

Neprítomný: 

Adam Peciar – ospravedlnený 

Bc. Vojtech Hlavna – ospravedlnený 

 

Zasadnutia sa zúčastnili aj občania, viď   Prezenčná listina – Príloha č. 1 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia zo zastupiteľstva poslancami. 

3. Informácia o plánovanej výstavbe nájomných bytov na Tamaškovičovej ulici. 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1.Otvorenie 

 

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

prítomnosť členov výboru v počte 8 z 10 Výbor je uznášaniaschopný. 

Za overovateľa výbor zvolil: ............... 

 

2. Informácia o plánovanej výstavbe nájomných bytov na Tamaškovičovej ulici. : 

VMČ bolo informované o plánovanej výstavbe nájomných bytov na Tamaškovičovej ulici. 

V rámci tohto bodu boli vznesené požiadavky, ktoré sú definované v bode 3. 

 

 

 

 



 

 

3. Požiadavky: 

 

-Pred začatím výstavby nájomných bytov na Tamaškovičovej ulici žiadame v rámci 

podmienok stavebného povolenia urobiť ihrisko, cestu a aby cez Strednú ulicu nemohli jazdiť 

stavebné stroje a nákladiaky. K týmto požiadavkám je aj petícia. 

-Zvážiť parkovanie pred Duposom- stredná ulica 

-VMČ žiada informáciu o povolených hodinách výstavby MIKO, nakoľko stavebník 

nerešpektuje požiadavku nepracovať v nedeľu, v sobotu mimo 7.00-16.00 a pracovné dni po 

22.00 hod. 

-Na križovatke Limbová Steinerova vymeniť STOPKU. 

-Chodník Nerudova 15 

-Coburgova 23-25 prístupová komunikácia 

-Zaslať VMČ informáciu, ako to funguje vzhľadom k viacerým nelogickým rozhodnutiam 

ohľadom spádových oblastí umiestňovania detí do základných škôl. 

- Pohostinstvo Bosorka- vodiči autobusov sa sťažujú na neexistujúce sociálne zariadenia. 

-Žiadame zaslať zoznam kontajnerov pre jednotlivé prevádzky v okolí konečnej autobusovej 

zastávka na Linčianskej a intervaly ich vývozu, povolený objem, plus žiadame o intenzívnejší 

vývoz skla. 

-VMČ žiada o umiestnenie kontajnera na sklo vo Vajslovej doline. 

-VMČ prosí dbať na odstraňovanie neporiadku v rámci celého sídliska. 

-VMČ žiada  na Golianovej 3 rozšíriť parkovisko, z dôvodu príchodu nových obyvateľov 

na túto adresu. 

-VMČ žiada  na Golianovej 3 informáciu o obsadenosti a či bolo potrebné stavebné 

povolenie a či v jeho rámci bolo riešené aj zvyšovanie počtu parkovacích miest. 

-VMČ žiada opravu príjazdovej cesty na Evanjelickom cintoríne. 

-VMČ žiada zlepšiť zanedbanú údržbu na Zelenečskej ulici. 

-Žiadame zaslať vyčíslenie nákladov na zastrešenie zastávky na Nerudovej ulici. 

 

 

Príloha č. 1: prezenčná listina.   

 

 

                                                                                               Mgr.Stanislav Hric 

V Trnave 13.2. 2020                                                               predseda VMČ 

   Trnava -Juh 

 

Overil: 

 

 


