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Vec 
Odpoveď na požiadavku VMČ č. 1 zo zasadnutia 20.7.2017 
 
Vážený pán Novota, 
dňa 28. júla 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 1 
konaného 20. júla 2017. Na požiadavky vznesené na tomto zasadnutí Vám zasielame 
nasledovné odpovede. V prípade otázok, resp. ďalších pripomienok k požiadavke, sa prosím 
obráťte na zodpovedného zamestnanca, na ktorého je kontakt uvedený v zátvorke. 
 
1.7.1 Zabezpečiť odvod dažďovej vody z chodníka na Dolných baštách 3 - 7 (zodp.: Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Odbor dopravy a komnálnych služieb MsÚ vykoná obhliadku miesta a pristúpi k riešeniu 
požiadavky. 
 
1.7.2 Inštalovať dopravné zrkadlá pri východe z dvora medzi budovou VZP a bytovým 
domom Dolné bašty 1, 2 a medzi bytovým domom Dolné bašty 6, 7 a „Balakovom“ 
(zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Mesto Trnava neosádza dopravné zrkadlá pre zlepšenie rozhľadových pomerov pre výjazdy 
z dvorov, garáží a obdobných spevnených plôch v súkromnom vlastníctve. V tomto prípade 
mesto vystupuje len ako cestný správny orgán pre zabezpečenie schvaľovacieho konania  pre 
umiestnenie týchto dopravných zariadení, avšak finančné náklady sú znášané vlastníkmi 
bytových domov, tak ako v iných častiach mesta. 
 
1.7.3 Využívať kamerový systém umiestnený na budove „Balakovo“ a preventívne 
monitorovať priestor City Areny a zabezpečiť dodržiavanie prevádzkových hodín. 
Občania vyjadrili znepokojenie nad riešením podnetov na rušenie nočného kľudu 
z prevádzok v City Arene zo strany príslušníkov Mestskej polície (zodp.: Mgr. Keleši, 
tel. 3236409) 
Na základe požiadavky, resp. konštatovania obyvateľov bytových domov o zlepšení a 
rešpektovaní podmienok nočného kľudu v prevádzke Music caffe, ako i znepokojenia, akým 
spôsobom príslušníci MsP Trnava riešia podnety (údajne len prídu, podajú si ruku s 
pracovníkmi prevádzok a odídu bez nápravy) informujeme, že v tomto období roku 2017 a 
hlavne v letných mesiacoch skontrolovali pracovníci MsP 86 takýchto podnetov. Na základe 
kontrolnej činnosti bolo na ODaKS odstúpené k riešeniu pri zistení porušní podmienok 6 
podnetov (Bokovka, Music Caffe, Garden Pub, Relax, Levander, Pastis), ktoré opakovane 
nedodržali zatváraciu dobu, resp. svojou činnosťou rušili nočný kľud. Treba konštatovať, že v 
každom prípade kontrolnej činnosti prišlo k okamžitej náprave, resp. ukončeniu akcie 
(následné kontroly). Upozorňujeme na legislatívny rámec tejto problematiky, že útvar MsP 
Trnava a ani žiaden odbor MsÚ Trnava nie je opravnený k posudzovaniu, resp. meraniu 
hlučnosti v prevádzkach na území mesta. Na to je určený zákonom NR SR č.355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejneho zdravia v znení zmien a doplnkov kompetentný orgán 



štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva - Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
Trnave. 
Ak majú občania znalosť o neobjektívnosti kontrol, resp. iné poznatky, aké uvádzajú v 
podnete, prosíme aby osobne navštívili náčleníka MsP, resp. oznámili takéto konanie na 
telefónne číslo 033/5351311. 
 
1.7.4 Časovo obmedziť parkovanie nerezidentov a taxikárov pri bytovom dome na 
Dolných baštách (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Mesto zatiaľ nemá schválený systém rezidentského parkovania, tieto možnosti obmedzenia 
budú riešené až v realizačnej časti spracovanej Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste 
Trnava.   
 
1.7.5 Nasmerovať osvetlenie City Areny a prevádzky Sezam tak, aby nesvietilo do okien 
bytov na Dolných baštách (zodp.: Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vykoná v oboch prípadoch štátny stavebný dohľad, 
na ktorý prizve vlastníkov dotknutých nehnuteľností a prevádzok a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva. Na základe zistených skutočností zaujme stavebný úrad stanovisko a prípadne 
prijme účinné opatrenia na zjednanie nápravy v zmysle ustanovení stavebného zákona. 
 
1.7.6 Na Dolných baštách, na strane pri bytových domoch osadiť malé smetné nádoby 
(zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Požiadavka bola zaslaná na FCC Trnava s.r.o. a  po obhliadke lokality bude podľa zisteného 
stavu riešená. 
 
1.7.7 Zakomponovaním zelene do priestoru medzi City Arenou a bytovými domami na 
Dolných baštách znížiť sálavú teplotu, ktorá sa v tomto priestore výrazne zvýšila  
(zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Mesto v  súčasnosti pripravuje zadanie, ako podklad pre zabezpečenie projektovej 
dokumentácie v roku 2018,  na rekonštrukciu celého uličného priestoru Dolné Bašty. V zadaní 
mesta sú zohľadnené aj pripomienky obyvateľov ulice Dolné Bašty, ktoré projekt zapracuje 
podľa priestorových možností riešeného územia. 
 
1.7.8 Informovať o stave rozpracovanosti projektu križovatky Kollárova, Športová, Ľ. 
Podjavorinskej a plánovaného termínu realizácie projektu (zodp.: Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Svetelná signalizácia na uvedenej križovatke sa nebude realizovať ako samostatný projekt, 
ale ako súčasť rekonštrukcií ostatných svetelných križovatiek v meste (výmena radičov). 
Predpokladaný termín realizácie je rok 2018.  
 

1.7.9 Informovať o riešení situácie s parkovaním pred obchodným domom Billa na 
Spartakovskej ulici, kde klienti prevádzky nemajú možnosť zaparkovať z dôvodu, že 
parkovisko je celý deň obsadené pravdepodobne zamestnancami prevádzok City Areny 
(zodp.: Ing. Guniš, tel. 3236245) 
Parkovisko pred Billou na Spartakovskej ulici je v majetku mesta Trnava. Rovnako sú 
v majetku aj pozemky pod parkoviskom a predajňou Billa, ktorá za prevádzku platí mestu 
nájom. Uvedené pozemky v okolí predajne sú strategického významu v podobe potenciálnej 
plochy pre hromadné záchytné parkovisko. 
Mesto Trnava nevyhraďuje a ani nikdy nevyhradzovalo parkovacie miesta budované 
z verejných zdrojov pre súkromné účely. Jediným riešením ako zvýšiť využitie (parkovaciu 
hodnotu parkoviska) je zlepšiť obrátkovosť vozidiel na ňom. Toto riešenie by malo priniesť 
zavedenie pripravovanej parkovacej politiky, kedy by sa parkovisko stalo záchytným 
parkoviskom CMZ a zaradilo by sa do zóny spoplatnených parkovísk.  
 

 
 

                Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
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