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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 23.11.2017 
 
Vážený pán Lančarič, 
     dňa 11. decembra 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo 
zasadnutia VMČ č. 2, ktoré sa konalo 23. novembra 2017. 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. 

 
2.14.1 Zjednosmernenie Čajkovského ulice v smere od štreky k Mozartovej ulici (zodp. 
Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Zjednosmernenie ulice Čajkovského 25-31 v smere od štreky  do sídliska zakreslíme do 
projektu zmeny trvalého dopravného značenia a po odsúhlasení na Okresnom dopravnom 
inšpektoráte v Trnave bude značenie pri vhodných poveternostných podmienkach osadené. 
 
2.14.2 Doplniť zvislé dopravné značenie priechodu pre chodcov pri Čajkovského 18 - 
20 (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Pri vhodných poveternostných podmienkach bude zvislé značenie doplnené. 
 
2.14.3 Doplniť mobiliár k detskému ihrisku na A. Kubinu 2 (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Mobiliár (smetné koše a lavičky) na detské ihrisko A. Kubinu 2 bude doplnený v prvom 
polroku 2018. 
 
2.14.4 Zrekonštruovať chodník popri budove školy na Mozartovej ulici (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Rekonštrukciu chodníka bola zaradená do programu realizácií na rok 2018. 
 
2.14.5 Premiestniť kvetináče pri MŠ na Botanickej ul. a uvoľniť tak 4 parkovacie miesta 
(zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Kvetináče slúžia na oddelenie nástupnej plochy pred materskou školou od komunikácie, 
preto sa s ich odstránením neuvažuje. 
 
2.14.6 Odstrániť vyvrátený  strom medzi MŠ a BD Čajkovského 47 (zodp. Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
Vyvrátená drevina (Picea pungens) bola dňa 20.12.2017 odstránená. 
 



2.14.7 Osadiť vyvýšené obrubníky pri výmenníkovej stanici na Šafárikovej ul., kde 
často jazdia, alebo parkujú autá (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Osadenie obrubníkov, resp. spresnenie požiadavky prerokujeme priamo na mieste 
s predsedom VMČ, kde sa rozhodne o detailoch riešenia stavebných úprav.  
Termín: I. štvrťrok 2018 

 
2.14.8 Prostredníctvom zatrávňovacích tvárnic vytvoriť parkovacie miesta pozdĺž 
zjazdného chodníka pri BD Šafárikova 10-13 (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Súčasná vízia je zastaviť úbytok zelene, keďže sa mesto postupom času dostáva do 
záporných normou určených hodnôt zelene pripadajúcich na každého obyvateľa a mení sa 
klíma mesta, čo je podložené aj v projekte Adaptácia na zmenu klímy v Trnave 2015 
spracovanej Karpatským rozvojovým inštitútom a hromadiacimi sa žiadosťami obyvateľov 
o výsadbu stromov.  
 
2.14.9 Osadiť krytú autobusovú zastávku na Botanickej ulici pri rodinných domoch, 
nakoľko to už nie je iba výstupná zastávka (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Mesto Trnava toho času nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na budovanie 
nových prístreškov pre zastávky MAD. Je možnosť, že by o vybudovanie prístrešku prejavila 
záujem firma Euro AWK, ktorá už niekoľko prístreškov vybudovala. Mestský úrad ju osloví 
a v prípade, že prejaví záujem bude prístrešok po získaní príslušných povolení zrealizovaný. 
 
2.14.10 Osadiť dopravné zrkadlo na križovatke ulíc J. Bottu – Šafárikova (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236112) 
Zrkadlo na križovatke ulíc Šafárikova – Bottova bude osadené do konca januára 2018. 
 
2.14.11 Osadiť značku zákaz státia a vyznačiť žltú čiaru na celej Trstínskej ceste 
(zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Zvislé značky budú osadené do konca januára 2018, žltá vodorovná dopravná značka na 
vozovke pri vhodných poveternostných podmienkach. 

   
2.14.12 Preveriť vybudovanie trativodu na Beethovenovej ulici pri dennom stacionári 
(zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Preveríme možnosť spevnenia zelenej plochy medzi oplotením a komunikáciou formou 
drenážnej dlažby, alebo zatrávňovacích panelov. Touto úpravou však príde len 
k čiastočnému odvodneniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
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