
Výbor mestskej časti č. 5: Trnava - Juh, volebné obdobie 2018-2022 

Zápisnica  

z online zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5: Trnava-Juh, 

konaného dňa 9. 2. 2021  

Zúčastnení členovia:  

Mgr. Magdaléna Eliášová             

Ing. Matúš Gallia 

Mgr. Rastislav Mráz                 

Mgr. Martin Kováč, PhD.      

Mgr. Tatiana Vavrová                 

Mgr. Stanislav Hric     

 

Neprítomní: 

Miroslav Pavlík  

Adam Peciar  

Bc. Vojtech Hlavna  

PhDr. Richard Brix, PhD. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Aktuálne dianie v našej mes.časti: 

3. Požiadavky VMČ a občanov 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

Rokovania VMČ č. 5 uskutočneného online, prostredníctvom elektronickej komunikácie (z dôvodu 

protipandemických opatrení). 

Na úvod bola overená prítomnosť členov výboru. 

Výbor je uznášaniaschopný. 

 

Za overovateľa bol určený/á Matúš Gallia. 

 

2. Aktuálne dianie v našej mes.časti: 

 

Pre pandemickú situáciu týmto online zasadnutím priblížime aktuálne informácie a diane v našej 

mestskej časti.  

 

Napriek obmedzeniam, aj naďalej prosíme obyvateľov o komunikáciu s ktorýmkoľvek poslancom 



prostredníctvom elektronickej komunikácie, alebo telefonicky. Členov VMČ môžete kontaktovať aj 

prostredníctvom fb stránky Krajšia Linčianska, Tulipán a Vajslova dolina. 

 

Stručné informácie o dianí v mestskej časti Trnava juh: 

• Bytový dom Tamaškovičová 

 

Vzhľad bytového domu s 21 nájomnými bytmi na Tamaškovičovej ulici je už známy. Danú lokalitu 

má obohatiť spoločenský priestor, infraštruktúra, podzemné i nadzemné parkoviská, ako aj 

bezpečné oplotené športoviská. Je možné ho online prezrieť. 

• Humanizácia obytného súboru gen.Goliána 

 

V tomto období sa podpisuje zmluva medzi víťazným architektonickým štúdiom na Humanizácia 

obytného súboru gen.Goliána s mestom. V blízkom období očakávame dialóg s VMČ na 

zakomponovanie požiadaviek, postrehov ako aj participáciu s obyvateľmi sídliska. O ďalších 

krokoch bude mesto s výborom informovať. 

• Kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad 

(Požiadavka 1/2021) 

Mesto pripravilo mapu umiestnenia kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Pracuje sa 

na  obstaraní nádob. 

Výbor prosí o informáciu, v akej dobe vidíte ich osadenie v našej mestskej časti?  

 

• Zmena dopravného značenia v nákupnom centre Limbová vypracovanú referátom 

dopravy a cestného hospodárstva 

 

P. Vavrová preposlala členom VMČ návrh na zmenu dopravného značenia v nákupnom centre 

Limbová vypracovanú referátom dopravy a cestného hospodárstva. Plán zahŕňa výmenu 

dopravného značenia s dopravnými zábranami, centrum bude pešou zónou a bude mať do nej v 

obmedzenom čase, povolený vstup len zásobovanie. Členovia VMČ s ním súhlasia a prosia o jeho 

skorú realizáciu. 

• Plánované parkoviská na sídlisku 

(Požiadavka 2/2021) 

Parkovisko Ulica generála Goliána 12 

Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 

Parkovisko Nerudova ulica 12-13 

Parkovisko Nerudova ulica 4-5 

 

Členovia výboru prebrali problematiku parkovania na sídlisku Linčianska, ako aj na Zelenečskej 



ulici. Stále veľa áut pre nedostatok parkovacích miest parkuje vo vnútroblokoch, čím poškodzujú 

zelené plochy. Žiadame informácie,v akom stave sú povolovacie procesy na 4 plánovane parkoviská 

na sídlisku. Prosíme zaradiť do rozpočtu aspoň 2 z plánovaných parkovísk.  

Zároveň výbor žiada jasné stanovisko, ako postupovať pri parkovisku Nerudova 12-13. Je možná 

zmena UP napriek zamietnutiu Okresným doprav.inšpektorátom? Príp. žiadame o vyprojektovanie 

alternatívy tohto parkoviska.  

Prosíme o informaciu, v akom štádiu je investor s kruhovou križovatkou,bude mať vplyv na 

parkovisko Nerudova 4-5. V prílohe posielame zapisnicu z posledného stretnutia k parkoviskám, 

kde sa to spomína. (Príloha 1,2) 

• Polopodzemné kontajnery 

 

Ďakujeme za zaslanie návrhu na umiestnenie polopodzemných kontajnerov v našej mestskej časti. 

Členovia VMČ si ho prezreli a tešíme sa nasledujúce procesné kroky. 

 

3. Požiadavky VMČ a občanov 

 

1. Výbor žiada doplniť chýbajúcu smetnú nádobu po odstránení prístrešku pri RÚVZ, navrhujeme 

ju osadiť k pošte. 

 

2. Na žiadosť obyvateľov prosíme o smetné nádoby na sklo na Vajslovu dolinu 

 

3. Obyvatelia upriamujú pozornosť na neustály problém s vyjazdeným vnútroblokom Nerudova 12-

13. Prosíme, kým príde k revitalizácii, zabezpečiť tento priestor tak, aby sa tam autá už nedostali. 

napr. U zábrany,príp. presun betonových kvetináčov z nákupného centra Limbová. 

 

4. Obyvatelia z Ulice gen Goliána 43, 44, 24, 26 žiadajú o odstránenie betonových plôch po starých 

prašákoch, rovnaký problém s vyjazdeným vnútroblokom po autách 

 

5. Stavebný retardér na ulici Limbová (termín?) 

 

6. Žiadame osadiť klasicke nádoby na smeti na ulici Markovičova, na obidvoch koncoch 

 

7. Prosíme osadiť zábrany pri Golianovej 31, z dôvodu ochrany vnútrobloku a zelene. 

 

8. Prosíme o adekvátne riešenie pri vjazde do vnútrobloku Golianova 8. Autá jazdia 

neprimeranou rýchlosťou. Chýba aj vodorovné dopravne značenie pri výjazde z tohto vnútrobloku, 

príp. zrkadlo, aby sa sprehľadnila križovatka. 

9. Pripomíname nezrealizovanú požiadavku, konkrétne chýbajúci priechod pre chodcov na 

Jiráskovej ulici prejednaný v roku 2019 s referátom dopravy a cestného hospodárstva. (Príloha 3) 



10. Na žiadosť obyvateľov žiadame preveriť vzdialenosť herne od školského zariadenia,podľa 

platného vzn. 

 

11. Prosíme doplniť chýbajucu smetnú nádobu pri vchode gen. Goliána 1 

 

12. Po prácach Trnavskej teplarenskej žiadame o obnovenie vodorovného značenia ako aj oprave 

prepadávajúcej sa dlažby na mieste parkoviska.  Pred gen. Goliána 24. 

 

13. Vyše 40 bytov na Staničnej 1 má záujem  o polopodzemne kontajnery. Prosíme nájsť riešenie. Je 

to reálne, pripadne navrhnúť alternativu. 

 

14. Prosíme opravit zachytné sitá na futbalovom ihrisku na Jiráskovej ulici (bližšie info M. Gallia). 

 

4. Záver 

Predseda Stanislav Hric poďakoval všetkým za spoluprácu a účasť na online stretnutí. 

 

Napísal: Tatiana Vavrová 

 

Overil: Matúš Gallia 

 

                 

Príloha 1. 



 

 

Príloha 2           



 

     

Príloha 3 



 

                  

 

V Trnave, dňa 9.2.2021 

 

VMČ Trnava - Juh 

 

                                                                                    

 

 

 

         

 

 


