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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 zo zasadnutia 5.4.2018 
 
Vážený pán Pikna. 
Dňa 18. apríla 2018 bola na MsÚ v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 4, ktoré sa 
konalo 5. apríla 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.   
    
4.15.1 Do pripravovaného projektu obnovy okolia Agátky zahrnúť aj korčuliarsky okruh. 
Umiestnený by mal byť v areáli ZŠ Spartakovská (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245)  
V rámci podmienok mestom vyhlásenej anonymnej krajinársko - architektonickej súťaže  pod 
názvom  „Obnova sídliskového a školského dvora Agátka v Trnave“ v roku 2017 nebolo 
požadované zakomponovať do riešenia korčuliarsky okruh. Z uvedeného dôvodu nie je možné do 
pripravovanej projektovej dokumentácie doplniť tento prvok dodatočne. Dovoľujeme si 
poznamenať, že vzdušnou čiarou necelých 900 m od tejto lokality sa nachádza asfaltový ovál na 
in-line korčuľovanie v športovom areáli AŠK Slávia. 
 
4.15.2 Vybudovať prístrešok na zastávke MAD pri OD Kaufland (zodp. Ing. Zrebná, tel. 
3236110)  
Nakoľko toho času nie je v rozpočte mesta alokovaná dostatočná výška finančných prostriedkov 
na vybudovanie nových prístreškov, nie je možné pristúpiť k ich realizácii. Vašu požiadavku 
zaradíme do zoznamu ostatných požiadaviek na vybudovanie nových prístreškov a pri príprave 
rozpočtu na rok 2019 budeme vychádzať z tohto  zoznamu. 
 
4.15.3 Pravidelnejšie vysýpanie odpadových nádob na Spartakovskej ulici pri zimnom 
štadióne, prípadne doplnenie nádob (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Na detskom ihrisku pri zimnom štadióne na ulici Spartakovská je postačujúci počet nádob. 
Spoločnosť FCC Trnava s.r.o. bola požiadaná o denný výsyp malých smetných košov a 
dodržiavanie pravidelného harmonogramu výsypu nielen v uvedenej lokalite, ale na všetkých 
detských ihriskách. 
  
4.15.4 Riešiť problém s novými semaformi pod lávkou pri City Aréne. Umiestnenie je 
neprehľadné, šoféri neskoro zaregistrujú svetelnú signalizáciu, alebo ju ignorujú 
a prechádzajú na červenú. Zosynchronizovať svetelenú signalizáciu pre chodcov (zodp. 
Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Svetelnú signalizáciu z  časti zakrývala reklamná tabuľa umiestnená na stĺpe verejného 
osvetlenia pred návestidlom, avšak táto tabuľa bola odstránená čím sa prehľad pred priechodom 
značne zlepšil. Na správcu signalizácie bola zaslaná požiadavka na synchronizáciu zeleného 
signálu na oboch priechodoch. 
 
 
 



4.15.5 Opraviť poškodený chodník na Spartakovskej ulici pri zimnom štadióne (zodp. Ing. 
Zrebná, tel. 3236110) 
Opravu krytu chodníka z liateho asfaltu plánujeme realizovať v máji 2018. 
 
4.15.6 Zrekonštruovať parkovisko pri obytnom dome Spartakovská 3 a zimnom štadióne. 
Parkovisko je v dezolátnom stave, rozpadáva sa povrch a tvoria sa na ňom jamy (zodp. 
Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
V prípade uvedeného parkoviska, ktoré je tvorené tromi oddelenými plochami bola vykonaná 
obhliadka, na základe ktorej boli navrhnuté možnosti a spôsob opravy jestvujúcich spevnených 
plôch. Uvažované je s prekrytím jestvujúcich plôch, ktoré sú z cementobetónu uplatnením 
technológie obaľovaných asfaltových zmesí (asfaltového betónu). Predbežne boli vyčíslené 
odhadované náklady spojené s realizáciou vo výške cca 24 000 eur. Z dôvodu, že z finančných 
prostriedkov rozpočtu určených na opravu komunikácií je potrebné zabezpečovať prioritne v 
zmysle zákona o pozemných komunikáciách udržanie komunikácií v zjazdnom stave do plánu 
realizácií na III. štvrťrok 2018 je zaradená aj oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici 
Starohájska v sume cca 130 000 eur. V tomto roku sú naplánované ešte realizácie podobnou 
techológiou ako na parkovisku aj na spevnených plochách vnútroblokových komunikácií J. Slottu 
30-32 a 36-38 v hodnote cca 40 000 eur. Na základe vyššie uvedeného sa v tomto roku 
neuvažuje s realizáciou opravy spevnených plôch parkoviska pred bytovým domom 
Spartakovská č. 3 a zimným štadiónom. 
 
4.15.7 Občan Marsala trvá na vybudovaní parkoviska V jame a V. Clementisa 19-21. Občan 
nesúhlasí so stanoviskom mestského úradu, odvolávajúcim sa na negatívny vplyv na 
zeleň a životné prostredie (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Predložená požiadavka bude navrhnutá na zaradenie medzi investície mesta v rámci  prípravy 
rozpočtu pre nasledujúce plánovacie obdobie. 
 
4.15.8 Zintenzívniť čistenie chodníka medzi zimným štadiónom a Agátkou. Upraviť svah 
od náletových drevín. Pridať osvetlenie chodníka (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Čistenie chodníka medzi zimným štadiónom a kopcom Agátka je vykonávané v štandardnom 
režime, pri kontrole nebolo zistené nadmerné znečistenie chodníka. Doplnenie osvetlenia bude 
zrealizované namontovaním konzoly so svietidlom na budovu zimného štadióna.  
 
4.15.9 Zvážiť zvýšenie počtu parkovacích miest pre ZŤP na parkovisku pri poliklinike 
a obnoviť ich vyblednuté značenie (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Parkovacie miesta pre ZŤP budú priebežne obnovované. Obrátili sme sa  na ODI v Trnave, 
s požiadavkou navýšenia počtu parkovacích miest v priestore pozdĺžneho státia na ulici 
Starohájskej, avšak ani na jednej strane ulice nám neodsúhlasili vyznačenie týchto parkovacích 
miest pre osoby ZŤP, vzhľadom k nedostatočnej šírke parkovacích miest (jestvujúca šírka je 
menšia ako 3,5 m). Jediné miesto, kde nám bude umožnené vytvorenie parkovacích miest je na 
spoplatnenom parkovisku avšak za úhradu, ako ostatní parkujúci. Ak sa na VMČ s touto 
možnosťou stotožníte, mesto pristúpi k zvýšeniu počtu parkovacích miest pre ZŤP na 
spoplatnenom parkovisku pri poliklinike. 

 
 
 
 
 

      Ing. Zuzana Bigasová 
 zástupkyňa prednostu MsÚ, 
vedúca odboru ekonomického    
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