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

Zápisnica  
z 5. zasadnutia Výboru mestskej časti Trnava-Juh, konaného dňa 27.júna 2019 
o 18.00 v Dennom centre na Limbovej ulici. 

Prítomní členovia :  
Poslanci:                    Neposlanci:             
Mgr. Magdaléna Eliášová                     PhDr. Richard Brix, PhD 
Mgr. Tatiana Vavrová                                 Ing. Matúš Gallia 
Mgr. Rastislav Mráz                               Miroslav Pavlík         
                            
Neprítomní: 
Mgr. Stanislav Hric           - ospravedlnený 
Ing. Adam Peciar              - ospravedlnený 
Bc. Vojtech Hlavna.          - ospravedlnený 
Mgr. Martin Kováč, PhD. - ospravedlnený 
 

Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 
 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Komunitné projekty 
3. Informácie z mestského zastupiteľstva mesta Trnava zo dňa 25.júna 2019 
4. Odpovede na požiadavky VMČ č.5 z 30.5 .2019 
5. Rôzne - požiadavky 
6. Záver 
 

1. Otvorenie. 
VMČ otvorila Tatiana Vavrová, ktorá všetkých privítala a predstavila program. Na základe 
prezenčnej listiny bola overená prítomnosť členov výboru v počte 6 z 10. Výbor je 
uznášaniaschopný. Následne dala podpredsedníčka hlasovať o programe.  
Hlasovanie 6:0:0. 
Za overovateľa bol určený p. Pavlík, za zapisovateľa p. Brix.  
 

2. Komunitné projekty 
Boli predstavené 2 komunitné projekty, ktoré by chcel výbor zrealizovať do konca septembra. 

Prvým projektom je verejné ohnisko popri horúcovode na Ulici gen. Goliána, ktorý by 
mohol pozitívne podporiť oživenie spoločenských kontaktov miestnych obyvateľov a zároveň 
rozšíril možnosti na trávenie času. Po predstavení projektu a približnej kalkulácii vzišiel od 
občanov podnet na umiestnenie lavičiek, ktoré by umožňovali jeho využitie väčšiemu počtu 
obyvateľov. Vmč navrhlo teda navýšiť rozpočet z pôvodných 500 eur na 1000 eur, po dlhšom 
uvážení a komunikácií s úradom sme posedenie (lavičky so stolom) vylúčili a rozhodli sa 
tento priestor spraviť nízkonakladovo. Projekt budeme realizovať svojpomocne a k realizácii 
budú priznaní pracovníci referátu správy zelene, MsÚ – ODaKS a referátu ekológie, MsÚ – 



OÚRaK na správne vytipovanie lokácie ohniska a dodržanie všetkých podmienok. V prípade, 
ak bude potrebné aj umiestnenie tabule s podmienkami užívania verejného ohniska, žiadame 
mesto o jeho zabezpečenie.  
Komunitný projekt bude doplnený v prílohe na projektovom formuláry.  
Vmč schválilo komunitný projekt verejného ohniska 
Hlasovanie: za 6, zdržalo sa 0, proti 0 
 

Po úspešnej premiére z minulého roku sa členovia zhodli, že sa aj tento rok zrealizuje 
komunitný projekt EKOPREMIETANIE. Na tento projekt sa výbor zhodol, že vyčlení 700 
eur, pre prípad, že by sa projekt realizoval v 2 termínoch. Potrebné materiály budú zaslané po 
vyhodnotení.  
 
Hlasovanie: Za 6, zdržalo sa 0, proti 0 
 
 
3. Informácie z mestského zastupiteľstva mesta Trnava, zo dňa 25.júna 2019 
V stručnosti sa priblížili informácie z mestského zastupiteľstva 
 
 
4. Odpovede na požiadavky VMČ č.5 z 30.5 .2019 
 
Podpredsedníčka VMČ priniesla odpovede z mesta na požiadavky z predošlého zasadnutia 
vmč, ktoré prečítal p. Gallia a v nadväznosti na tieto informácie sa rozvinula diskusia 
s obyvateľmi sídliska. Prosíme o poskytnutie stavu realizácie k požiadavke na vymaľovanie 
vodorovného značenia na sídlisku.  

 
5. Rôzne – požiadavky 
 

1. Obyvatelia Nerudovej ulice opätovne žiadajú sfunčniť osvetlenie pri ihrisku vo 
vnútrobloku Nerudova 1-13 (p. Brodňan) viď príloha. 

2. Výbor na podnet viacerých obyvateľov sídliska žiada zvýšiť počet a intenzitu hliadok 
mestskej a štátnej polície v lokalitách Ulica gen. Goliána 29- 30,  36 a Nerudovej 3-5.  
Zároveň prosíme o kontrolu dodržiavania obmedzenie 30tky vo vymedzených časoch 
na cestnej komunikácii ulíc Nerudova a gen. Goliána smerom ku kruhové u objazdu.  

3. Na podnet občanov vmč navrhuje pozmeniť grafikon autobusovej dopravy. Konkrétne 
pridať ranný priamy spoj do Modranky pre odchádzajúce deti do školy a zároveň 
prosíme o umiestnenie prístrešku autobusovej zastávky Jiráskova 23. 

4. Prosíme o pravidelné vysýpanie košov na sídlisku, z dôvodu opakovaných sťažnosti 
obyvateľov Nerudovej ulice. (2 týždne nevysypané koše)  

5. Žiadame zasypanie dier po sídlisku (cca 1m3 zeminy) a odstránenie betónov v zeleni 
(na upresnenie prosíme kontaktovať p. Galliu)  

6. Odstrániť stožiare na vlajky pri Ulici gen. Goliána 1 (viď príloha ). 
7. Prosíme o zváženie vybudovania chýbajúceho  priechodu pre chodcov na Jiráskovej 

ulici. (napr. pred Jirásková 2) viď príloha (p. Pavlík) 
8. Odstrániť náletové dreviny vedľa výmeničky pri Jiráskovej 28 (viď príloha ). 
9. VMČ požaduje prostredníctvom mesta Trnava osloviť vlastníka komunikácie na 

Zelenečskej ulici, aby opravil všetky poškodené kanálové poklopy (5ks). 



10. VMČ požaduje výmenu 6ks svietidiel na stĺpoch VO na Zelenečskej ulici pred firmou 
Gašparík z dôvodu nedostatočného osvetlenia a poškodenia svietidiel (foto). 

11. Prosíme o zaslanie harmonogramu vykonávania čistenia sídliska.  
 

Členovia výboru zostavili harmonogram zasadnutí VMČ 5 na nasledujúci polrok. Viď 
príloha              
 
6. Záver 
Členovia výboru sa poďakovali a rozlúčili s prítomnými.  
 
Prílohy : 

1. Prezenčná listina      
2. Požiadavka č. 1 
3. Požiadavka č. 7 
4. Harmonogram zasadnutí    
5. Formuláre ku komunitnému projektu 

                    
 
 
 
Ďakujeme 
VMČ 5 
 
 
 
Napísal: Richard Brix 
Upravil: Tatiana Vavrová 
Overil: Miroslav Pavlík 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prílohy: 

1. 

 

2.Požiadavka č. 1 



 

3.Požiadavka č. 6 

 



4. Požiadavka č. 7





5.Požiadavka č. 8 

 
6. Požiadavka č. 10 

 



 

6. Harmonogram zasadnutí VMČ 5 



 



 


