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Vec 
Odpoveď na požiadavku VMČ č. 1 zo zasadnutia 22.3.2018 
 
Vážený pán Nižnánsky, 
dňa 2. mája 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 1 
konaného 22. marca 2018. 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. 
 
1.8.1 Porušovanie nočného kľudu, výtržníctvo a nedostatočná reakcia mestskej polície 
v súvislosti s prevádzkou Monkey Clubu na Radlinského ulici. Smetiaky Monkey Clubu 
stoja vonku na ulici (zodp.: Mgr. Keleši, tel. 3236409; Ing. Zrebná 3236110) 
Bolo vydané nariadenie na intenzívnu kontrolnú činnosť a zároveň sme požiadali ORPZ 
Trnava o súčinnosť a kontrolnú činnosť v spolupráci s MsP.  
S uvedenou prevádzkou v najbližšom čase prebehnú rokovania o umiestnení smetných nádob 
v rámci ich pozemku. 
 
1.8.2 Neporiadok a zápach po občerstvovací stánkoch počas Tradičného trnavského 
jarmoku na parkovisku pri Bernolákovej bráne. Použitý olej predajcovia vylievajú do 
verejnej kanalizácie a na trávnik. Parkovaním a odkladaním vecí poškodzujú 
predajcovia súkromný pozemok bytového domu Vajanského 34 (zodp.: Ing. Zrebná, tel. 
3236110) 
Majitelia stánkov s občerstvením, ktorí budú umiestnení na parkovisku Vajanského – 
Radlinského, budú upozornení na dodržiavanie čistoty a poriadku pred a počas konania TTJ, 
budú pravidelne kontrolovaní MsP a členmi organizačnej skupiny TTJ. Na občerstvovacie 
stánky vyberá mesto Trnava zálohu na čistotu, ktorá je vratná iba v prípade, ak zostane 
plocha po stánku čistá. Minulý rok boli takmer všetky plochy pod stánkami čisté, nakoľko si 
majitelia stánkov dávali pod ne rôzne ochranné fólie a rošty. Znečistenie okolitých plôch bolo 
spôsobené návštevníkmi jarmoku. Zabezpečíme strojné vyčistenie parkoviska po ukončení 
podujatia. 
 
1.8.3 Mesto nezabezpečuje upratovanie za stojiskom zberu separovaného odpadu pri 
hradbách na Vajanského ul. (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Predmetné  stojisko  aj  problémy  na  ňom  evidujeme, priebežne ho  čistia aktivizační 
pracovníci. Mesto má záujem postupne nahradiť všetky kontajnerové stojiská 
polozapustenými kontajnermi za účelom vyriešenia problémov s čistotou, zápachom 
i s likvidáciou hlodavcov. V tejto lokalite je potrebné dobre zvážiť, kde sa polozapustené 
stojisko vybuduje, keďže ide o ťažiskové územie mestskej pamiatkovej rezervácie Trnavy. 
 
 
 



1.8.4 Cintorín na ul. T. Vansovej - dlhé čakanie na pohreby, obradná sieň na 
nevyhovujúcej úrovni, nedostatok odpadkových košov a zlý technický stav chodníkov 
(zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Z personálnych a kapacitných dôvodov je možné zrealizovať maximálne 4 pohreby denne. 
Pohreb zahŕňa okrem výkopu a zásypu hrobu aj poslednú rozlúčku, vystavenie zomrelého 
v obradnej sieni a iné činnosti, ktoré s pohrebom súvisia a je potrebné dodržať určitý časový 
rozostup medzi jednotlivými pohrebmi, aby sa pozostalí mohli dôstojne a v pokoji rozlúčiť so 
svojimi zomrelými. Zákonom stanovená lehota na pochovanie (14 dní) bola zatiaľ vždy 
dodržaná. Mesto Trnava nemá informáciu o dlhšej čakacej dobe na pohreb ako 14 dní. 
V minulom roku zrealizovalo mesto Trnava dve verejné obstarávania na opravu kupoly na 
dome smútku, súťaže však boli neúspešné, nakoľko sa  do nich neprihlásil žiadny uchádzač. 
Nakoľko je dom smútku majetkom rímsko-katolíckej cirkvi, bude cirkev upozornená na 
nevyhovujúci stav kupoly. 
Odpadkové koše budú doplnené a chodníky opravené v priebehu tohto roka.  
 
1.8.5 Cintorín na Nitrianskej ul. – nedôstojné obrady, zlý technický stav oplotenia, 
nebezpečný vstup a nedostatočné parkovanie pre návštevníkov cintorína (zodp.: Ing. 
Zrebná, tel. 3236110; Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Z dôvodu havarijného stavu obradnej miestnosti cintorína na Nitrianskej ceste sa obrady 
vykonávajú v kaplnke. Budova je majetkom evanjelickej cirkvi, ktorá bude na havarijný stav 
upozornená. 
Odbor dopravy a komunálnych služieb dal požiadavku na zaradenie opravy oplotenia do 
rozpočtu mesta na rok 2018, avšak finančné prostriedky boli schválené vo výške 15 000 eur 
až na roky 2019 a 2020. 
Pre potreby parkovania oboch cintorínov na Nitrianskej ulici bolo pri rekonštrukcii Nitrianskej 
ulice, ktorú zabezpečovala Slovenská správa ciest, vybudované záchytné parkovisko 
s kapacitou 23 parkovacích miest pre osobné vozidlá. Parkovacie miesta sa nachádzajú po 
pravej strane Nitrianskej cesty v smere von z mesta, sú vzdialené 450 m k vstupnej bráne 
Židovského cintorína a 470 m k vstupnej bráne Evanjelického cintorína (merané cez priechody 
na svetelnej križovatke Nitrianska – Priemyselná). Ďalej bolo vytvorených 17 pozdĺžnych a 17 
kolmých parkovacích miest pri objekte Suzuki na strane cintorínov teda pravej v smere do 
mesta, ktoré sú vzdialené od vstupnej brány Židovského cintorína 185 m a od Evanjelického 
cintorína 155 m. 
Parkovať v okolí cintorína je možné obmedzene aj pri príjazdovej ceste k hlavnej aj zadnej 
bráne Evanjelického cintorína. V okolí oboch cintorínov je dostatok verejne dostupných 
parkovacích miest. 
 
1.8.6 Použiť sumu pre komunitné projekty VMČ 1 vo výške 10 000 eur na zabezpečenie 
pomocných prác pri budovaní detského ihriska Žihadielko na Hospodárskej ulici 
(zodp.: Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Na zabezpečenie pomocných prác pri budovaní detského ihriska Žihadielko na Hospodárskej 
ulici budú použité prostriedky z komunitných projektov pre VMČ 1 Trnava – stred. 
 
1.8.7 Po rozšírení komunikácie pre parkovanie na Hospodárskej 82-85 osadiť dopravné 
značenie zakazujúce parkovanie na chodníku, prípadne inak mechanicky zamedziť 
takémuto pakovaniu (zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Na základe stanoviska VMČ Trnava Stred a požiadaviek všetkých priľahlých vchodov bolo na 
rokovaní dňa 16.5.2018 za účasti viceprimátora mesta Mgr. Pekarčíka rozhodnuté rozšíriť 
chodník za podmienky osadenia dopravného značenia, ktoré zjednosmerní pohyb vozidiel 
na príslušnom chodníku.  
Na Okresný dopravný inšpektorát v Trnave bol predložený návrh na zjednosmernenie 
komunikácie. Po vydaní súhlasného stanoviska budú zabezpečené stavebné práce 
a osadenie dopravného značenia. 
 
 
 



1.8.8 Pri bytovom dome Hospodárska 19-21 vyrúbať poškodenú brezu a odstrániť staré 
kovové stĺpiky a reťaze (zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
V súčasnosti sa vypracováva projektová dokumentácia „Hospodárska – úprava vybraných 
dvorov – časť od Sládkovičovej po Študentskú ulicu“. V rámci tejto projektovej dokumentácie 
sa budú riešiť komplexne tieto dvory – z pohľadu zelene, mobiliáru, spevnených plôch. 
Požiadavka bude preto riešená pri realizácii obnovy tohto dvora. 
 
1.8.9 Na Hospodárskej 19-21 opraviť chodník, osadiť obrubník a vytvoriť parkovacie 
miesta pre automobil a motocykel (zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110; Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
Lokálne opravy porúch na chodníku sme zaradili do plánu realizácií na mesiac jún 2018. 
Vzhľadom na už určené priority a prebiehajúci proces príprav, ako aj samotnú rozrobenosť 
plánovaných realizácií týkajúcich sa opráv a údržby komunikácií, nievieme určiť termín, resp. 
prisľúbiť možnosť realizácie osadenia obrubníkov pred bytovým domom na ulici Hospodárska 
č.19-21 ešte v tomto roku.  
V prípade vytvorenia parkovacích miest pre automobil a motocykel prosíme VMČ o presnú 
lokalizáciu miesta, kde by malo byť toto parkovanie realizované.  
 
1.8.10 Riešiť zlý stav dlažby na trojičnom námestí, hrozí tam úraz (zodp.: Ing. Zrebná, 
tel. 3236110) 
Kamenná dlažba sa opravuje priebežne, dopĺňa sa iba jestvujúcou. Poškodené miesta boli už 
opravené. Pre informáciu uvádzame, že nie celá plocha Trojičného námestia je vo vlastníctve 
mesta (viď priložený výrez z katastrálnej mapy). 
 
1.8.11 Preveriť možnosť inštalovania polozapustených kontajnerov na Hospodárskej 
ulici č. 46-52 (zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110)  
Mesto Trnava má záujem naďalej riešiť problematiku týkajúcu sa odpadového hospodárstva 
budovaním polozapustených kontajnerov postupne na všetkých sídliskách za účelom 
vyriešenia problémov s  čistotou,  poriadkom  i  s  likvidáciou hlodavcov  a  súčasne  s 
vytvorením parkovacích  miest  po zrušených stojiskách. Momentálne sa spracováva 
projektová dokumentácia pre sídlisko Družba. Následne budú riešené aj ďalšie sídliská 
v rámci mesta. 
 
1.8.12  Vyznačiť parkovacie čiary (stačilo by aj pomocné v tvare T) na parkovisku 
Hospodárska 46-52 (zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Parkovacie boxy budú vyznačené v priebehu júna 2018. 
 
1.8.13  Osadiť žlté parkovacie obrubníky (ako sú na Trhovej ulici) pred vchodmi 
Hospodárska 48 a 49. Autá tu parkujú na chodníku (zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110)  
Parkovacie dorazy budú osadené v priebehu júna 2018. 
 
1.8.14  Plánuje sa realizovať obnova Hospodárskej I.? Hospodárska II. je už dokončená 
(zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245)  
Mesto zabezpečilo projektovú prípravu pre rekonštrukciu vnútroblokov nachádzajúcich sa na 
Hospodárskej ulici od Kollárovej (Staničnej) po Sládkovičovu ulicu v roku 2017, ktorá 
bola  dokončená a odovzdaná na jar 2018.  Pre ďalší úsek  Hospodárskej, od Sládkovičovej 
po Študentskú ulicu bude projekt zabezpečený do konca tohto roku. Územie medzi ulicami 
Študentská a T. Vansovej bude zaradené do návrhu rozpočtu mesta v ďalšom plánovacom 
období, ďalší postup bude závisieť  od toho, či bude návrh v rámci schvaľovacieho procesu 
odsúhlasený. 
 
1.8.15  Osadiť spomaľovač na komunikácii pri vchode Ľ. Podjavorinskej 1, alebo 2. 
Obyvatelia vchodov 1-6 sa nemôžu bezpečne dostať na chodník, ktorý je cez cestu 
(zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Požiadavka bola zaslaná na odsúhlasenie na Okresný dopravný inšpektorát v Trnave. Po 
obdržaní súhlasu bude spomaľovač osadený. 



1.8.16  V parčíku na ul. Ľ. Podjavorinskej 6-8 osadiť lavičky (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
V súčasnosti prebieha spracovanie dokumentácie pre trvalé zvislé a vodorovné dopravné 
značenie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej, ktorá vznikla na základe plnenia strategického 
dokumentu Koncepcia rozvoja statickej dopravy v meste Trnava.  Keďže je dokumentácia 
toho času rozpracovaná a nie je zatiaľ zrejmé,  či a do akej miery   dôjde k záberom 
sídliskových plôch vrátane zelene,  odbor územného rozvoja a koncepcií 
odporúča  riešiť  osadenie lavičiek až po dokončení  predmetnej dokumentácie. 
 
1.8.17 Odstrániť nevyužívané „Téčka“ na prádlo vo vnútroblokoch na ul. Ľ. 
Podjavorinskej (zodp.: Ing. Zrebná, tel. 3236110)  
Obyvatelia ulice Ľ. Podjavorinskej spresnia lokalizáciu konkrétnych „Téčok“ na odstránenie a 
následne bude táto požiadavka posunutá dodávateľovi služieb spojených s údržbou mobiliáru 
Mesta Trnava.  
 
1.8.18  Plánuje sa vybudovanie detského ihriska na ul. Ľ. Podjavorinskej? (zodp. Ing. 
arch. Guniš, tel. 3236245) 
V prvej fáze  obnovy a rekonštrukcií pôvodných detských ihrísk na sídliskových verejných 
priestranstvách mesta sa neuvažovalo s výstavbou detského ihriska aj v obytnom súbore Ľ. 
Podjavorinskej.  V prípade záujmu a vytypovania  vhodnej lokality obyvateľmi  môže 
byť  investícia  detského  ihriska pre deti predškolského veku zaradená do návrhu rozpočtu 
mesta v ďalšom návrhovom období. 
 
 
 
 
 

 
                Ing. Zuzana Bigasová 
            zástupkyňa prednostu MsÚ,  
          vedúca odboru ekonomického 
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