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

Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5: Trnava-Juh, konaného dňa 10. februára 2022 o 18.00
hod. ONLINE FORMOU.

Prítomní členovia :

Poslanci: Neposlanci:

Mgr. Magdaléna Eliášová Ing. Matúš Gallia

Mgr. Stanislav Hric Bc. Vojtech Hlavna

Mgr. Rastislav Mráz Mgr. Martin Kováč, PhD

Mgr. Tatiana Vavrová

Neprítomní:

Adam Peciar – ospravedlnený

PhDr. Richard Brix, PhD. – ospravedlnený

Miroslav Pavlík – ospravedlnený

Program:

1. Otvorenie.

2. Rôzne

3. Požiadavky

4. Záver

1. Otvorenie.

VMČ otvoril Stanislav Hric, ktorí všetkých privítal a predstavil vopred dohodnutý program.

Prítomnosť členov výboru v počte 7 z 10. Výbor je uznášaniaschopný.

Za overovateľa bola určený Martin Kováč

Zapisovateľ Tatiana Vavrová.



2. Rôzne

Diskusia k Zemanovmu sadu

Diskusia k Zmene ÚPN, lokalita 1 – Rekreačné objekty Golianova ulica. Predmetom žiadosti

o zmenu ÚP - vytvorenie úplne nového funkčného kódu pre tzv. „rekreačné bývanie“. Táto žiadosť

bola z rokovania MZ stiahnutá.

Záver: Výbor sa jednohlasne zhodol, že sa so zmenou ÚPN nestotožňuje, uvítal by dotknutú

lokalitu rozparcelovať a následne ponúknuť na predaj záhradkárom v súčasnom funkčnom kóde.

Prikláňa sa k zachovaniu funkcie záhradkárskej osady.

Za 7, proti 0, zdržal sa 0

Stav cestných komunikácií

Rastislav Mráz vyjadril potrebu pokračovania v rekonštrukcii Priemyselnej ulice. V nadväznosti na

to sa rozvinula diskusia aj k stavu povrchu Mikovíniho ulice,  ale aj procesu cestičky pre peších do

Modranky.

Humanizácia obytného súboru generála Goliána

Martin Kováč vyzval otvoriť tému revitalizácie a jeho progresu. Tatiana Vavrová následne priblížila

informácie z poslednej participácie i k projektu. Martin Kováč, Matúš Gallia a Vavrová zároveň

zhrnuli svoje pripomienky a postrehy, ktoré v rámci participácie navrhli. Výbor sa zhodol, že je

pripravený byť súčinný v ďalších fázach projektovej prípravy. Za výbor oceňujeme prácu

projektantov, zároveň uprednostníme viac moderných herných prvkov a atrakcií, zazneli i obavy

k farebnosti dvorov. VMČ sa dožaduje odpovede, či predajný stánok pri RÚVZ zostane aj po

revitalizácii, alebo sa taktiež vymení za nový kiosk.

Budovy na konečnej  autobusovej zastávke

Výbor uvíta rozvinutie komunikácie o budúcnosti budov na konečnej autobusovej zastávke, ktoré

sú na mestskom pozemku. (Parcela registra C 8399/141 a 8399/140)  Vyjadrujeme nespokojnosť so

stavom budov a navrhujeme ju majetkovo vysporiadať v prospech mesta.



Za 7, proti 0, zdržal sa 0

Polozapustené kontajnery

Členovia výboru si prezreli návrh umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na

komunálny odpad v Trnave, sídlisko Linčianska zaslaných od projektanta a vyjadrujeme

súhlasné stanovisko

Za 7, proti 0, zdržal sa 0

Hracie prvky na Spádovom ihrisku Limbová

Koncom minulého roka sa z pochopiteľných dôvodov oplotila časť ihriska na Limbovej a pripadla

do výhradného využívania MŠ. Z tohto dôvodu p.Vavrová navrhla tému na diskusiu a potrebu

poskytnúť adekvátnu náhradu prvkov pre verejnosť v spomenutom areáli Limbová.

Záver: Ako výbor sme sa zhodli na potrebe vypracovať zadania a následne VO na herné  zostavy

(multifunkčná hracia veža,hojdačky závesné, šmykľavka a iné atrakcie s dopadovými plochami),

ktoré by mali byť situované v priestore na obrázku, viď príloha 1, prípadne si vieme v rámce tejto

akcie predstaviť aj  doplnenie  dopadovej  plochy pod jestvujúce prvky a prístrešok nad

pieskovisko. Prosíme Vás v tejto veci o spoluprácu s výborom. (Vavrová)

Za 7, proti 0, zdržal sa 0

3. Požiadavky

Požiadavky obyvateľov

1. Podnet na odburnenie a odstránenie prerastajúcej trávy do chodníkov, napr pri Jiráskovej škôlke.

Žiadame udržiavať stav verejného priestranstva.

2. Obyvatelia žiadajú o represívne opatrenia MP pri škole BESST z dôvodu neustáleho blokovania

premávky rodičmi. Osadiť značku zákaz zastavenia ešte aj pred križovatku Limbová – Jirásková,

hneď za parkoviskom pri plote, viď príloha 6



3. Požiadavka o riešenie frekventovanej Ulice gen. Goliána. Z pohľadu bezpečnosti nielen chodcov,

ale aj samotných vodičov, rovnako aj z pohľadu hlučnosti tejto frekventovanej cesty je viac než

potrebné zvážiť dostupné riešenie.

Za výbor teba prosíme o návrh, na efektívne dopravné riešenie tejto frekventovanej ulice, napr.

umiestniť merač rýchlosti, ako aj súčinnosť polície.

4. Požiadavka na dokončenie chodníka na ulici G. Steinera a Ulice 9. Mája. Žiadame pri kreovaní

rozpočtu naň myslieť.

Požiadavky výboru

1. Dôsledne skontrolovať úpravu povrchov po rozkopávke na zeleni, ktorá bola realizovaná pre

spoločnosť T-com v lokalite Golianova 32-45 (Rastislav Mráz)

2. Vyčistiť kanalizačné vpuste na Coburgovej ulici (Rastislav Mráz)

3. Umiestniť spomaľovač dopravy pri objekte Coburgova 24 (Rastislav Mráz)

4. Opraviť pukliny na cestnom telese na ulici Coburgova (Rastislav Mráz)

5. Zabezpečiť pravidelné čistenie priestoru od Petzvalovej ulice po lávku pre peších na

Coburgovej ulici (Rastislav Mráz)

6. Zabezpečiť dôsledný orez, resp.výrub a náhradu stromov nachádzajúcich sa v areáli MŠ

Narcisová – pri plote susediacom s rodinnými domami na Šípovej ulici. Stromy zasahujú do

susedných nehnuteľností, ohrozujú padajúcimi vetvami. Obyvatelia sa taktiež sťažujú na

padajúce šišky, listy, a semená - stromy sa vysemeňujú a klíčia na susedných parcelách.

(Rastislav Mráz)

7. Z dôvodu zlepšenia možnosti parkovania v okolí bytového domu Tamaškovičova 6 jej

obyvatelia navrhujú zmenu dopravného značenia v dvoch variantoch (viď príloha). Žiadame

odbor dopravy o stanovisko k predloženým návrhom. Príloha č.4 a 5 (Rastislav Mráz)

8. Prosím o návrh pásu  trvalo bylinkového spoločenstva na zachovanie biodiverzity na Parcele

registra C8399/1, pozdĺž ulice gen. Goliána. (Vavrová)

9. Prosím o doplnenie zrkadla na neprehľadnú križovatku ulíc Nerudova - Jirásková. Viď

príloha 2 (Vavrová)

10. Pripomíname žiadosť o obnovenie náterov vodorovného značenia, v odpovediach na

požiadavky VMČ z 13.5.2021 ste odpovedali, že ich máte v pláne zaradiť v jesenných



mesiacoch 2021. Žiadosť o vodorovné značenie na sprehľadnenie výjazdu z Goliána 12.

príloha č.3

11. Prosím preveriť kamerový systém na spádovom ihrisku na Limbovej, prezistiť kto má k

dispozícii záznamy, príp.poprosíme zvážiť dať kľúče aj MP. Vo večerných hodinách, i po

zamknutí areálu sa po ňom pohybuje mládež a nechávajú po sebe neporiadok. (Vavrová)

12. V prípade dopĺňania spomaľovacích vankúšov v Trnave prosíme jeden doplniť pred

vstupom do spádového ihriska Limbová. Ako aj pred gen Goliána 8. (Kováč)

13. Prosím o informáciu o stave prípravy 3 parkovísk  (Nerudova 4, gen. Goliána 12 a gen.

Goliána 28) Týmto sa chceme systematicky pripravovať na rezidenčné parkovanie, zároveň

evidujeme žiadosti od obyvateľov na potrebu ich vybudovania.. Napr. pri bytovom dome

Generála Goliána 12,13 už dlhodobo (6 rokov) riešia obyvatelia problém parkovania hneď

pod oknami bytov na zeleni. S čím sú obyvatelia nespokojní. (Vavrová)

14. Prosíme o opravu nakláňajúcej sa zastávky na Nerudovej ulici. (Vavrová)

15. Žiadam o skultivovanie povrchov okolo nového športoviska na Limbovej ulici. Upraviť,

vyrovnať terén, vysiať husto trávu, zároveň člen vmč doporučuje uzatvoriť lokalitu na cca 3

mesiace pre verejnosť aj školu Besst do času vzídenia, kosby a spevnenia trávnatého

porastu.  (Gallia)

16. Žiadosť o vyčistenie povrchu  nového multifunkčného ihriska na Limbovej ul. od blata.

Doporučujeme robiť po vzídení novej trávy. (Gallia)

17. Žiadosť o výmenu vstupnej bránky na zadné nové multifunkčné ihrisko na Limbovej ul.

(Gallia)

18. Výbor žiada osadenie značky IP8 - spomaľovací prah, na stĺp pod dopravnú značku IP6 -

priechod pre chodcov k novovybudovanému spomaľovacému prvok na Limbovej ulici.

(Gallia)

19. Výbor žiada o informácie o kvalite osvetlenia na novom fut. ihrisku v areáli ZŠ M.

Gorkého, keďže podľa hráčov hrajúcich tam futbal je nedostatočné. Poukazujú na to že je

tam len 6 ks nízkych stožiarov, ktoré osvetľujú bežecký ovál, oproti 4 ks veľkých stožiarov

na ihrisku na Limbovej ul. ktoré dostatočné osvetľujú celé ihrisko.



4. Záver

Predsedníčka Tatiana Vavrová ukončila zasadnutie VMČ a poďakovala prítomným za aktívnu

účasť.

Napísal: Overil:

Mgr. Tatiana Vavrová Martin Kováč, PhD.

V Trnave 10. 2. 2022



Príloha 1 Limbová – doplnenie hracej veže a detských prvkov s dopadovou plochou

Príloha 2, Nerudova – Jirásková



Príloha 3, sprehľadnenie výjazdu z Goliána 12

Príloha 4 a 5





Príloha č. 6 Značenie


