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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 19. septembra 2018 
 
Vážená pani Lančaričová, 

dňa 1. októbra 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 3, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2018. Nižšie sú uvedené odpovede na 
požiadavky vznesené na predmetnom rokovaní.  

V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, 
ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri každej požiadavke. 
       
3.19.1 Osadiť merače rýchlosti na trase Cukrová – Slnečná – Ustianska (zodp.: Ing. 
Veneni, tel. 3236112) 
Finančné prostriedky určené na obstaranie a inštaláciu meračov rýchlosti boli pre tento rok 
vyčerpané. Požiadavku evidujeme, realizácia bude záležať od schválených finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta na nasledujúce obdobie. 
 
3.19.2 Meranie rýchlosti na Ustianskej ulici a kontrola prejazdu vozidiel nad 7,5 tony 
z Krupskej smerom na Cukrovú ulicu zo strany polície (zodp.: Ing. Veneni,  tel. 
3236112) 
Listom sa obrátime na Okresný dopravný inšpektorát v Trnave, po získaní stanoviska bude 
odpoveď zaslaná predsedovi VMČ. 
 
3.19.3 Informovať o možnosti vybudovania kruhovej križovatky Ustianska, Slnečná, J. 
Hlubíka (zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
V súčasnom územnom pláne mesta je križovatka zakreslená ako priesečná a ani návrhová 
časť neobsahuje informácie o potrebe jej prestavby na okružnú križovatku. Územný plán 
uvažuje o dobudovaní druhej polovice ulice J. Hlubíka v jej plnom profile tak, ako je 
realizovaná staršia časť ulice. Kapacitne je križovatka v súčasnosti vyhovujúca. Rozpočet 
mesta na najbližšie 3 roky taktiež neuvažuje s riešením križovatky ako okružnej. Mesto 
kontaktuje okresný dopravný inšpektorát Trnava so žiadosťou o poskytnutie údajov 
z evidencie dopravných nehôd. Na základe príkazu dopravného inšpektorátu však mesto 
zabezpečilo doprojektovanie okružnej križovatky Slnečná – Kukučínova, ktorá taktiež 
prinesie výrazné zníženie rýchlosti. Realizácia závisí od schválených finančných prostriedkov 
v rozpočte mesta. 
 
3.19.4 Zníženie rýchlosti v úseku Slnečná – Ustianska na 40 km/h (zodp. Ing. Veneni, 
tel. 3236112) 
Listom sa obrátime na Okresný dopravný inšpektorát v Trnave, po získaní stanoviska bude 
odpoveď zaslaná predsedovi VMČ. 
 
3.19.5 Kontrola a úprava kanalizačných poklopov na Slnečnej a Ustianskej ulici (zodp.: 
Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Vzhľadom na to, že mesto nie je vlastníkom a teda ani správcom šácht a poklopov 
osadených v telese komunikácií na uliciach Slnečná a Ustianska, o kontrolu a následné 



vyjadrenie sa k Vašej požiadavke požiadame ich vlastníka, ktorým je firma TAVOS. Po 
získaní stanoviska bude odpoveď zaslaná predsedovi VMČ. 
 
3.19.6 Opraviť vozovku na Ustianskej ulici pri domoch č. 55 a 58 z dôvodu hlučnosti 
pri brzdení automobilov (zodp.: Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Keďže koncom septembra skončila platnosť rámcovej dohody na práce súvisiace s opravou 
a údržbou komunikácií a proces verejnej súťaže na výber nového dodávateľa prác nie je ešte 
ukončený, nie je v súčasnosti možné stanoviť termín opravy komunikácie na Ustianskej ulici. 
Vašu požiadavku evidujeme v pláne realizácií na nasledujúce obdobie. 
 
3.19.7 Riešiť neprehľadnú dopravnú situáciu pri stojisku na konečnej zastávke MAD 
na Nám. SUT, ktorá vzniká po zastavení autobusov v zálive, čo vytvára zlé výhľadové 
podmienky pre vodičov vychádzajúcich od Námestia SUT (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
Mesto Trnava - Odbor Územného rozvoja a koncepcií v súčasnosti pracuje na zadaní pre 
spracovanie projektovej dokumentácie na cyklochodník na Špačinskej ceste, kde je v zadaní 
navrhnutá aj úprava autobusových zastávok na Námestí SUT. S týmto zadaním sa 
oboznámili aj zástupcovia VMČ p. Gronský a Kollár. 
 
3.19.8 Prevziať starostlivosť o lipy na Ustianskej ulici, napriek skutočnosti, že sa 
nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236112) 
Požiadavku preveríme po majetkovoprávnej stránke a o výslednom stanovisku Vás budeme 
informovať. 
 
3.19.9 Orezať dreviny na Átriovej ulici, okolo asfaltového športoviska (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236112) 
Požiadavku ohľadom rezu drevín v okolí ihriska na Átriovej ulici evidujeme a rez vykonáme 
keď bude v predmetnej lokalite vysúťažená a zazmluvnená spravovateľská firma. 
 
3.19.10 Vybudovať betónový odvodňovací kanál a vysadiť kríky pri vchode Okružná 
10, ako zábranu voči chodcom skracujúcim si cestu (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Predmetné územie je súčasťou riešenia projektovej dokumentácie, ktorú mesto zabezpečilo 
k pripravovanej investícii  obnovy  vnútroblokového priestranstva pod názvom „Vodáreň, dvor 
č. 2“. Projektová  dokumentácia rieši  revitalizáciu sídliskového dvora medzi  bytovými 
domami na Okružnej ulici č. 7 – 17,  ako priestor pre relax a nové potreby rezidentov, 
vrátane manažmentu dažďovej vody. Jeho súčasťou je aj  vyriešenie dlhodobého problému 
s vytápaním inštaláciou vsakovacieho zariadenia a sadovnícka úprava predzáhradky na rohu 
dotknutého bytového domu Okružná 10.  Mesto získalo na plánovanú investíciu nenávratný 
finančný príspevok a v súčasnosti zabezpečuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa 
stavebných prác s predpokladom realizácie v roku 2019. 
 
3.19.11 Informovať v akom stave sa nachádza požiadavka na doplnenie odpadkových 
košov v parčíku na Námestí SUT zo strany FCC o čo VMČ žiadal ešte na zasadnutí dňa 
3.5.2017 (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Spoločnosť  FCC  Trnava s.r.o., po opätovnej konzultácii, osadí jednu malú smetnú nádobu 
v parčíku na Námestí Slovenského účeného tovarišstva (pri semafore). 
 
 
 
 
     JUDr. Jana Tomašovičová 
     zástupkyňa prednostu MsÚ, 
                            vedúca odboru právneho a majetkového 
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