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

Zápisnica  

zo 4. zasadnutia Výboru mestskej časti Trnava-Juh, konaného dňa 30.5.2019 

o 18.00 v Dennom centre na Limbovej. 

Prítomní členovia :  

Poslanci:     Neposlanci:          

Mgr. Magdaléna Eliášová   Bc. Vojtech Hlavna          

Mgr. Stanislav Hric    Ing. Matúš Gallia 

Mgr. Tatiana Vavrová                                   Mgr. Martin Kováč, PhD 

                           Miroslav Pavlík 

Neprítomní: 

Mgr. Rastislav Mráz - ospravedlnený 

Ing. Adam Peciar        - ospravedlnený 

PhDr. Richard Brix, PhD.- ospravedlnený 

 

Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 

 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky VMČ č.5 z 21.3.2019 
3. Komunitné projekty 
4. Rôzne 
5. Záver 
 

1. Otvorenie. 

VMČ otvoril Stanislav Hric, ktorí všetkých privítal a predstavil program. Na základe 

prezenčnej listiny bola overená prítomnosť členov výboru v počte 7 z 10. Výbor je 

uznášaniaschopný. Následne dal predseda hlasovať o programe. Hlasovanie 7:0:0. 

Za overovateľa bol určený . 

 

2. Odpovede na požiadavky VMČ č.5 z 21.3.2019 

Predseda VMČ informoval o nasledujúcich odpovediach z mesta na požiadavky z predošlého 

zasadnutia vmč: 

 5.1.1 Nezistené žiadne závady, pripomienky. 

5.1.2 Žiadame MU (dať preveriť či môže byť daná zmena predložená na schválenie MZ) 

o stanovisko prečo je uprednostnená lokalita Nerudova 4-5 pred lokalitou Nerudova 12-13 

(foto príloha), v zákrute, kde musel by byť vykonaný výrub stromov a zbytočne zničené 

množstvo funkčnej zelene!  

Dovoľte nám argumentovať, prečo trváme na realizácii parkovacej plochy a prístupu cestnej 
komunikácie k vchodom Nerudova 12-13 



 - Vedľajší vnútroblok (konkrétne gen. Goliána 63-65) sa z časti prerábal na parkovacie miesta, 
pričom musíme  podotnúť, že je tam rovnako podľa územného plánu nezastavateľná plocha  
zelene!  Dávame do pozornosti aj absenciu prístupovej cestnej komunikácie, prioritne prístupu 
záchranných zložiek k spomínaným vchodom. Považujeme za dôležité zrealizovať túto zmenu 
(v nedávnej minulosti nastala situácia končiaca tragicky, keď rýchla záchranná pomoc nemala 
prístup k pacientovi v uvedených vchodoch) Je zjavné, že dané vchody nespĺňajú ani zákon 
129/2015 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Dovolím si dať do pozornosti § 5 písmená a) a b) znejú: 
"b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, 
nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej 
energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam," 
-Z týchto dôvodov považujeme záporné stanovisko z Okresného úradu, odboru územného 
plánovania za zmätočné a opätovne žiadame aby bola zmena preriešená, príp.členom výboru 
odargumentovaná na najbližšom vmč. 

5.1.3    Rezervovanie peňazí na PD, sledovať výzvy 

5.1.4 VMČ JUH žiada zástupcov mesta aby boli opätovne obnovené rokovania s vlastníkom 

nehnuteľností a požiadali ho, aby na rokovaní predostrel svoju požiadavku za ktorú je ochotný 

predať svoju nehnuteľnosť. 

- zmluvy so záhradkármi končia 12/2020. Vlastník má záujem o odpredaj iba ako celok. 
Spomenuté v diskusii: 

- rozprávala pani čo riešila aj MIKO: Osada Linčianska 1 -  p.Englich (predseda) – rokoval som 
s p. primátorom – mesto nemá záujem o tieto pozemky, ale pokiaľ bude primátor primátorom 
nedopustí zničiť záhradky. 

- 8/2018 rokovanie za prítomnosti: primátor, Pekarčík, Čavojský, Klokner, Zeman. Majetková 
komisia neodsúhlasila sumu 15€/1m2. 

5.1.5 Preveriť účinnosť deratizáce. Od občanov je info, že ešte v niektorých častiach je stále výskyt 

potkanov.  

5.1.6 Upresniť ktoré dreviny treba ešte orezať ( vyznačenie na mape, fotodokumentácia) (p. Eliášová)  

5.1.7 Umiestniť betónové kvetináče do pešej zóny nákupného centra Limbová - ďakujem za 

realizáciu požiadavky. Prosíme dodatočne o ukotvenie týchto kvetináčov a osadenie značky 

limitujúcej čas pre vstup zásobovania z bočnej strany.  

 

3. Komunitné projekty.  

1. Gorkého ZŠ – vypíliť bránky, využiť priestor ako venčovisko pre psy. 
2. Jiráskova 23 – prestrešenie autobusovej zastávky 
3. Eko premietanie – oproti predošlému roku skúsiť zaradiť film pre deti a film pre dospelých 
4. Sídlisková grilovačka plus realizácia  priestoru na komunitné grilovanie 
5. Futbal (turnaj vnútroblokov) 
6. Stavanie mája + grilovačka 
7. Tradícia stavania vianočného stromčeka – osloviť MŠ, ZŠ deti súťaž v zdobení vianočných  

stromčekov,...  
8. Ihrisko Coburgova 
9. Vtáčie búdky 

 

4.  Nové požiadavky: 

1. Žiadame preveriť situáciu s odpadmi SZŠ BESST – počet kontajnerov, upovedomiť rodičov a 
návštevníkov školy na zbytočne nepreplňanie kontajnerov prislúchajúcich k blízkemu 
bytovému domu, zároveň upozorniť  rodičov na vykladanie žiakov v areáli patriacemu k škole 



Besst, nie na príjazdovej ceste, kde vytvárajú kolóny, chaos, ignorujú vodorovných žlte  čiary 
na komunikácii. Zároveň žiadame o prítomnosť policajných hliadok pred a po vyučovaní.  

2. Žiadame o rozpis jednotlivých lokalít zelene a zodpovednej firmy ktorá sa o dané lokality má 
starať, prosíme dbať o poriadok po vykonaní kosby.  

3. (p.Drgoň) prístupová cesta ku Golianova 32,33,34 – stojí voda. Preveriť upchatie kanalizácie, 
alebo zlé vyspádovanie cesty. 

4. Nerudova 12,13,14 vstup na vnútro blok – nebezpečne uložené betónové bloky- odstraniť 
5. Žiadame o urýchlené opravenie trampolíny v objekte Mama klub 
6. Žiadame preveriť ktoré otváracie hodiny sú aktuálne do objektu Mama klub. Sú umiestnené 

na troch miestach a sa nezhodujú. 1-brána 2-stĺp 3-zadný vchod (p. Gallia)  
7. Žiadame o umiestnenie betónového maxi koša na konečnú autobusovú zastávku Linčianska 

(p. Tothová)  
8. Gen Goliana 47 – suché haluze na strome, brezy nad chodníkmi, Gen. Goliána 45-47, pri celom 

bloku, v okolí okien z oboch strán a vnútro blok, tam chodia aj deti zo škôlky k vláčiku tie suché 
konáre siahajúce na chodníky , nízke haluze ohrozujú aj cyklistov, hlavne večer tých, čo chodia 
z nočných smien, Gen. Goliana  42-44  - 2 suché stromy. Prosím o odpoveď, aká pozornosť sa 
venuje pieskoviskám, potreba vyčistiť, chodí tam pomerne veľa detí.(p. Tothová)  

 
9. Žiadame umiestniť chýbajúce smetné nádoby aj k nasledovným lokalitám - viď príloha (p. 

Vavrová)  
10. Opätovne žiadame umiestniť 2ks koše na psie exkrementy na zelený pás pozdĺž Golianovej 

ulice 
11. Žiadame umiestniť  lavičky k detskému ihrisku  Jiráskova 23,24 a jednotlivým lokalitám, viď 

príloha (p. Vavrová)  
12. Na Mikovíniho ulici v časti od kruhovej križovatky, 6ks lámp pouličného osvetlenia nesvietia 

3ks (p. Brodňan)  

13. Urgentne žiadame o posilnenie hliadok mestskej polície v okolí bytových domov gen. 
Goliána 27- 31 najmä v nočných hodinách z dôvodu ustavičných sťažnosti obyvateľov.  

14. Žiadame domaľovanie žltých vodorovných čiar na ulici gen. Goliána 9-11, z dôvodu 
neprehľadných zákrut.  

15. V predchádzajúci 30 rokoch bolo na Markovičovej ulici  z rôznych  dôvodov 
odstránených (vypílených) 14 líp.  Preto navrhujeme doplniť výsadbu líp pred domami 
s nasledujúcimi orientačnými číslami:Párna strana: 0, 6, 10, 24, 28, 34, 44. (nula je 
rožný dom na rohu s Orgovánovou ulicou) 

Nepárna strana: 5 ,9, 11, 13, 23, 25, 27, 29, 31. (p. Hric)  
 

16. Na podnet občanov z Ľaliovej prosíme doplniť časť plota ZS Gorkého k trafostanici 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      

                                                                                    Mgr.Stanislav Hric  

V Trnave 30.5. 2019                                                                    predseda VMČ 

        Trnava -Juh 

Napísal: Vojtech  Hlavna 

Doplnil: Tatiana Vavrová 

Overil: Magdaléna  Eliášová 

 

 

  

 

 

 

 


