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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 zo zasadnutia 30.3.2017 
 
Dňa 3. mája 2017 bola na MsÚ v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 4, ktoré 
sa konalo 30. marca 2017. Nižšie sú uvedené odpovede na požiadavky vznesené na 
predmetnom rokovaní. 
       
1. Vybudovať chodník na Spartakovskej ul. od MAD ku Sasinkovej na vyšliapanom 
chodníku (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134)  
Dňa 30.3.2017 bola na útvar verejného obstarávania odoslaná požiadavka na vypísanie 
súťaže na realizáciu stavby. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. 
 
2. Zjednosmerniť Hattalovu ul. až po Nobelovu (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103)  
Návrh zmeny organizácie dopravy bol zaslaný na odsúhlasenie na dopravný inšpektorát v 
Trnave, na základe súhlasného stanoviska pristúpime k realizácii. 
 
3. Vybudovať kruhovú križovatku na ul. Spartakovská, Sasinková a V. Clementisa 
a odtiaľ spraviť vchod do zberného dvora (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
V súčasnosti sa plánuje vybudovanie cyklochodníka na uliciach Spartakovská a                    
V. Clementisa. V rámci tohto zadania sa uvažuje aj so zriadením samostatných jazdných 
pruhov pre priamy smer a odbočenie doprava na ulici V. Clementisa. Vybudovanie vjazdu do 
zberného dvora v prípade realizácie okružnej križovatky nie je možné z priestorových 
dôvodov. Vybudovanie okružnej križovatky je možné až po zahrnutí do rozpočtu mesta na 
nasledujúce roky.  
 
4. Vyznačiť chodník bielym vodorovným dopravným značením pred domom                
V. Clementisa č. 52-60 až po kruhovú križovatku V. Clementisa – Starohájska –            
T. Tekela (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Návrh bol predložený na ODI v Trnave pričom bolo konštatované, že vyznačením chodníka 
budú zrušené pozdĺžne parkovacie miesta, pretože vozidlá parkujúce na kolmých státiach by 
nemali dostatočnú šírku vozovky pre výjazd z parkovacích státí. Ak VMČ trvá na tejto 
požiadavke aj napriek tomu, že tým príde k zrušeniu 30 parkovacích miest, mesto 
požiadavku zrealizuje. Vyznačiť chodník pri zachovaní parkovania nie je možné.  
 

 



5. Premiestniť zastávku MAD v križovatke na Bernolákovej, Hattalovej, Koniarekovej, 
Sasinkovej ul. vyššie na Koniarekovu oproti domu č. 51 a vybudovať riadnu zastávku 
MAD (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Mesto Trnava nevlastní vhodný pozemok na vybudovanie novej riadnej zastávky MAD v 
predmetnej lokalite. V súčasnosti je zastávka umiestnená na pozemku v užívaní mesta. V 
prípade vysporiadania pozemku (pozemok je vo vlastníctve ŽSR) bude možné predmetnú 
zastávku posunúť. 
 
6. Sklopiť obrubník na neexistujúcom chodníku pred domom Hlboká 15, 16, 17 (zodp. 
Ing. Babinec, tel. 3236103) 
V mapových údajoch mesta je spevnená plocha zakreslená a definovaná ako chodník. 
Z dôvodu, že realizácia vybúrania jestvujúcich obrubníkov a osadenie nových zapustených si 
vyžaduje určité finančné náklady je potrebné zdôvodniť potrebu tejto realizácie. Plocha 
chodníka je v súčasnosti využívaná na čiastočné státie parkujúcich áut a výška obrubníkov 
netvorí neprekonateľnú prekážku pre možnosť parkovania s čiastočným státím na chodníku 
(aj keď neoficiálnym). 
 
7. Riešiť dlhodobý problém s premnoženými potkanmi pred vchodom Hlboká 16 
(zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Deratizácia na Hlbokej ulici bola vykonaná začiatkom mája 2017. 
 
8. Riešiť problém stožiarov osvetlenia na Čulenovej ul. a posúdiť presun mimo 
súkromných pozemkov (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Čulenova bola už viackrát navrhovaná do 
rozpočtu mesta, avšak návrh nebol mestským zastupiteľstvom schválený. V prípade 
Čulenovej ulice je problém nielen s tým, že časť osvetlenia sa nachádza na súkromných 
pozemkoch, ale aj naopak, že oplotenia niektorých rodinných domov sa nachádzajú na 
pozemkoch mesta, takže osvetlenie je síce na mestskom pozemku, ale reálne sa nachádza 
za oplotením rodinných domov. Ďalším problémom je fakt, že šírkové pomery chodníka sú 
nevyhovujúce a v prípade umiestnenia stožiarov do chodníka zostane tento celkom 
nepriechodný. Riešením by mohla byť celková rekonštrukcia ulice, resp. zmena organizácie 
dopravy. Napriek tomu požiadavku na rekonštrukciu verejného osvetlenia opätovne 
zaradíme do návrhu rozpočtu na nasledujúce obdobie. 
 
9. Riešiť parkovanie na chodníkoch na ul. V. Clementisa 48 a Spartakovskej 3 vo 
večerných hodinách (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Vaša požiadavka bola zaradená do výkonu služby, ako kontrolná činnosť. Centrála mestskej 
polície cez operačné pracovisko reaguje na všetky podnety občanov a hliadka je vysielaná 
na riešenie protiprávneho stavu. Preto je treba takéto porušenia telefonicky oznamovať na 
stálu službu (podnety sa nahrávaju a pravidelne vyhodnocujú na poradách s veliteľmi), aby 
hliadka mohla včas reagovať. 
 
10. Vybudovať priechod pre chodcov a chodník pri vchode na ul. V. Clementisa 58 
v súlade s návrhom MsÚ a financovať na základe cenovej ponuky z komunitných 
projektov VMČ (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Návrh na vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov bude odoslaný na dopravný 
inšpektorát. Ak bude návrh odsúhlasený a ak si VMČ schváli investíciu ako komunitný 
projekt a predloží ho na príslušnom formulári, mesto vypíše súťaž na zhotoviteľa a následne 
projekt zrealizuje.  
 
11. Vyasfaltovať parkovisko pri Zimnom štadióne – Spartakovská 3 (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
S prekrývaním pôvodných plôch parkovísk živičným krytom sa v tomto roku na území mesta 
neuvažuje. 
 



12. Údržba a oprava hracích prvkov pri VÚC i Agátke a doplniť pitnú fontánku pri VÚC 
(zodp. Ing. Turčan, tel. 3236430 a Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Na uvedenom detskom ihrisku boli tento rok vykonané viaceré opravy. Pri tomto type 
požiadaviek je však potrebné uvádzať konkrétne poškodenia, najlepšie doložené 
fotodokumentáciou. Konkrétna požiadavka bude potom pridelená na riešenie spoločnosti, 
ktorá bude tento druh prác pre mesto zabezpečovať.  
Mesto Trnava sa už inštalovaním pitnej fontány na uvedenom mieste zaoberalo, pričom bolo 
zistené, že napojenie sa na vodovodné potrubie a dovedenie pitnej vody na požadované 
miesto by si vyžadovalo vyčlenenie nemalých finančných prostriedkov, s ktorými treba 
uvažovať pri príprave rozpočtu na rok 2018.  
 
13. Zabezpečiť častejšie vynášanie malých smetných košov po sídlisku Družba (zodp. 
Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Spoločnosť FCC s.r.o. bola upozornená na zvýšený vývoz malých smetných nádob nielen na 
sídliskách a bola tiež požiadaná o prípadnú zmenu harmonogramu vývozu. 
 
14. Orezať stromy a doplniť verejné osvetlenie za Bowlingom (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb žiada od VMČ upresniť, ktoré konkrétne stromy je 
potrebné orezať a zároveň žiada o jednoduchý nákres pozície, kde požaduje doplniť lampu. 
 
15. Riešiť priechod cez cestu na chodník na Hlbokej č. 17. Šírku priechodu pri vchode 
Hlboká č. 18 prispôsobiť na vjazd hasičskej techniky (cisterna, plošina) v prípade 
nutnosti zásahu za bytovými domami (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Priechody pre chodcov na Hlbokej ul. budú vyznačené v júni 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
    Ing. Ivana Mudriková, PhD., v. r. 
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