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

Zápisnica  

zo 7. zasadnutia Výboru mestskej časti Trnava-Juh, konaného dňa 19. 9 

.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. Tatiana Vavrová                                     Mgr. Martin Kováč, PhD 

Mgr. Rastislav Mráz    Miroslav Pavlík 

Ing.  Adam Peciar 

Neprítomní: 

Bc. Vojtech Hlavna          

 

Viď. Prezenčná listina – Príloha č. 1 

 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky VMČ č.6 z 27.6.2019 
3. Komunitné projekty 
4. Požiadavky 
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 9 z 10. Výbor je 

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

Za zapisovateľka bol poverený Brix a za overovateľa Vavrová  

 

2. Odpovede na požiadavky VMČ č.5 z 21.3.2019 

Predseda VMČ informoval o  odpovediach na požiadavky: 5.4.1 až 5.4.11 uvedených 

v predchádzajúcej zápisnici.  

P. Gallia obyvateľom objasnil pomery a ako je to s deratizáciou pred bytovým domom Jirásková, 

oprave šácht bytových domov. Po diskusii na túto tému VMČ považuje za vhodné, aby správcovská 

spoločnosť informovala obyvateľov týchto bytových domov o postupe riešenia.  

Medzi občanmi sa rozvinula debata o škole BESST a problémovej rannej doprave, upriamili pozornosť 

na státie áut na žltej čiare. Za výbor žiadame, v časoch pred vyučovaním a pred skončením 

vyučovania o prítomnosť hliadok MP a PZ SR, aby dozerali na plynulosť a bezpečnosť premávky. 

Časť diskusie bola venovaná aj plánovanej revitalizácii vnútroblokov na sídlisku Linčianska a otázky 

obyvateľov. 



P. Hric s p. Peciarom a Mrázom informovali obyvateľov o majetkových bodoch z MZ.  

3. Komunitné projekty.  

Téma komunitných projektov bola otvorená, v úvode predseda VMČ poďakoval poslankyni 
Vavrovej za realizáciu 1. komunitného projektu – verejné ohnisko. P. Eliášová informovala o aktuálnom 
nacenení “EKOpremietania”, z dôvodu vysokej ceny za technické vybavenie sa výbor zhodil vymeniť 
tento projekt za iný.  
Hlasovanie: Za -9,zdržalo sa -0, proti -0 

P.Hric spolu s Peciarom na ziadost obyvateľov navrhli ako komunitný projekt oplotenie 
trafostanice (Ľaliová 4), kde sa stretávajú drogovo závislí a znepríjemňujú život ľuďom v okolí. Tento 
návrh pripomienkoval p. Pavlík, že nesúhlasí, aby sa peniaze na komunitné projekty využívali na takéto 
investície. Požiadavka ako komunitný projekt bola bola so súhlasom všetkých členov výboru stiahnutá, 
avšak žiadame teda o preverenie možnosti ohradiť tento priestor za spolupráce so ZSE a žiadame o 
hliadky MP v tejto lokalite vo večerných hodinách.  

P. Vavrová predstavila súhrn  financovania komunitných projektov z celkového rozpočtu s 
doplnením o potenciálne projekty. Na komunitný projekt Tekvičkovo, by sa vyhradilo 200eur- realizácia 
koniec októbra - garanti projektu (Eliášová, Hric), Vianočný projekt s kapustnicou 300eur, komunitné 
ohnisko aj s opekaním zobralo z rozpočtu necelých 700eur. Na výbor bola prizvaná aj obyvateľka 
Zelenečskej ulice kvôli projektu „Doplnenie herných prvkov na detské ihrisko“ (8000 eur). Aj z dôvodu 
plánovanej revitalizácie vnútroblokov na Linčianskej, sa javí spravodlivé, zveľadiť a doplniť priestory 
detského ihriska aj v tejto lokalite. Realizácia do konca roka, garant projektu (Vavrová).  
S návrhmi sa zhodli všetci prítomní.  
Hlasovanie: Za -9, zdržalo sa -0, proti -0 

 
Zhrnutie: 

1. Komunitný projekt verejné ohnisko s opekačkou – celková cena 700 Euro - zrealizované 
2. Projekt „Tekvičkovo“ –  200 Euro. 
3. Doplnenie detského ihriska na Zelenečskej ulici 97-107 - cca 8000 Euro. 
4. Vianočný projekt - 300 euro 

 
 

4.  Nové požiadavky: 

1. Žiadame zvýšiť kontroly mestskej polície Ľaliová 1-4 a pri trafostanici vo Vajslovej doline a pred 
začatím a skončením vyučovania v blízkosti školy BESST.  

2. Žiadame majetkovú komisiu rokovať s majiteľmi garáži na Jiráskovej ulici. Príloha č. 2 
3. Požiadať STEFE, príp. bytové družstvo, aby informovali obyvateľov bytových domov na 

Linčianskej o spôsobe opravy  šácht bytových domov a postupe riešení na miestach, kde sa 
vyskytujú potkany a prepadáva sa hlina nad potrubím  (Jirásková č. 6) 

4. Požiadať SPP o opravu nimi zničenej prístupovej cesty ku garážam na Bočnej ulici. Prosím 
kontaktovať p. Mráza. 

5. Požiadavka na osadenie retardéra, na Limbovej ulici pri vstupe do areálu MŠ a Mama klubu.  
6. Zároveň opakovane žiadame o informáciu, v akom časovom horizonte sa u nás na sídlisku 

obnovia vodorovné značenia, vrátane žltých čiar pri kontajnerových stojiskách a prosíme o 
súčinné stretnutie členov VMČ s ODI a ODaKS na prediskutovanie opakovanej požiadavky - 
umiestnenia spomaľovačov na Limbovej ulici, priechodu pre chodcov na Jiráskovej. Prosím 
kontaktovať p. Vavrovú. 

7. Žiadame výmenu poškodenej značky - prikázaný smer na výjazde z Coburgovej ulice na 
Bratislavskú.  

8. Na Markovičovej ulici prosíme vyčistiť koše kanalizačných vpustí. Sú plné lístia. 



9. Kanalizačné vpuste pred domami Markovičová 44 a 45 sú o niekoľko cm vyššie ako cesta, takže 
počas dažďa  sa tu vytvárajú mláky o ploche niekoľko metrov štvorcových. 

10. Oprava cesty na Coburgovej ulici. 
11. Žiadame osadiť retardér pri Coburgovej 24. 
12. Posunutie značky zákaz vjazdu nad 5 ton na Coburgovej ul. na začiatok ulice pri vjazde do nej 

z Bratislavskej cesty. 

13. Zistiť stav situácie - nedokončená rekonštrukcia na Slovanskej ulici.  
14. Žiadame odstrániť strom - suchú marhuľu pri Ulici gen. Goliána 63 

 
5.  Záver: 

Na záver sa prítomní poďakovali a oznámili, ktoré zasadnutie VMČ juh sa bude konať v MŠ na ulici 

Narcisová.  

                                                               

                                                                                    

V Trnave 19.9. 2019                                                                

       Trnava -Juh 

Napísal Vavrová 

 

Príloha č. 1 

 

 

Príloha č. 2 



 

 

 


