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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 zo 7.9.2017 
 
Vážený pán Lančarič, 
     dňa 27. septembra 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo 
zasadnutia VMČ č. 2, ktoré sa konalo 7. septembra 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. 

 
2.13.1 Vybudovať krátky chodník pri BD Mozartova 12 (viď. príloha) (zodp. Ing. arch. 
Guniš, tel. 3236245) 
Návrh chodníka sa nachádza na mestskom pozemku, parcelné číslo 1635/60, list vlastníctva 
5 000. Z tohto dôvodu je možné daný chodník vybudovať. Chodník je možné vybudovať 
najskôr v roku 2018, nakoľko v rozpočte na rok 2017 neboli finančné prostriedky na túto 
akciu vyčlenené. Prípadne je stavbu možné realizovať z iných nevyčerpaných položiek 
napríklad položky pre komunitné projekty VMČ. Plocha chodníka je navrhnutá na 12 m2 čo 
pri cene cca. 50 € za m2 predstavuje sumu približne 600 eur. 
 
2.13.2 Riešiť vysokú hlučnosť hudobného sprievodu udalostí na softbalovom ihrisku. 
Upozorniť prevádzkovateľa na dodržiavanie povolených hladín zvuku (zodp. Mgr. 
Keleši, tel. 3236409) 
Mesto v zmysle zák. č. 355/2007 Z. z "O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia" v 
znení zmien a doplnkov nie je orgánom verejného zdravia a nie je oprávnené vykonať 
kontroly hluku vo vonkajšom ani vnútornom prostredí a tiež udeľovať súhlas, resp. zákaz na 
tomto úseku. 
Mesto Trnava v zastúpení mestskou políciou nedokáže a nemôže merať intenzitu šírenia 
hladiny zvuku a hlučnosť. Ide o subjektívne pocity a vnemy jednotlivcov, na ktoré má každý 
iný náhľad. 
Súčasná právna úprava neumožňuje mestám a obciam chrániť svojich obyvateľov 
prostredníctvom Všeobecno-záväzných predpisov, či nariadení pred nepriaznivými a 
nežiaducimi účinkami hluku, súvisiaceho s aktivitami ľudí, či činnosťou prevádzok a 
zariadení. 
I napriek tomu je službu konajúci veliteľ po prijatí oznámenia o nadmernej hlučnosti (hlavne v 
čase nočného pokoja) povinný vyslať na miesto hliadku pre preverenie oznámenia a snažiť 
sa o zjednanie nápravy. 
 
 



2.13.3 Vykonať plošnú deratizáciu kontajnerových stojísk, najmä tých s veľkým 
množstvom kontajnerov (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Na základe oznámenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vyhlásení jesennej 
deratizácie v súčasnosti prebieha celoplošná deratizácia plôch zelene vrátane 
kontajnerových stojísk. Dodávateľovi služieb sú všetky podnety týkajúce sa  premnoženia 
hlodavcov pravidelne nahlasované a je na týchto plochách vykonaná deratizácia viackrát.  
V určitých časových intervaloch sú opakovane kladené nástrahy a lokality sú dodávateľom 
monitorované. 
 
2.13.4 Odpratať konáre zlomenej brezy na Šafárikovej ulici (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Konáre z brezy na Šafárikovej ulici boli odstránené. 
 
2.13.5 Riešiť nedostatočnú starostlivosť o údržbu Nového cintorína (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Prevádzkovateľ cintorínov bol upozornený na povinnosti týkajúce sa údržby komunikácií 
a chodníkov v areáloch pohrebísk, ktoré mu vyplývajú z koncesnej zmluvy. Situáciu budeme 
monitorovať. 
 
2.12.6 Vyvýšiť veko kanála v zákrute pred ubytovňou Nukleon na úroveň cesty (zodp. 
Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Výšková úprav šachty do nivelity vozovky bola vykonaná 11.10.2017. 
 
2.12.7 Rozšíriť pôsobnosť mestskej polície na Trstínsku cestu, kde sú pravidelne vo 
veľkom množstve porušované pravidlá parkovania (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Po preverení situácie na mieste sme konštatovali, že smerom od železničného priecestia do 
mesta je po pravej strane riadne osadené dopravné značenie "zákaz zastavenia a státia", 
ktoré pravidelne porušujú osobné i nákladné vozidlá. Riešenie týchto priestupkov bolo dané 
do denných úloh hliadok. V súčasnosti je však daná lokalita v rekonštrukcii (rozkopávka pre 
realizáciu cyklochodníka). Kontrolná činnosť hliadok ostáva v úlohách. 

 
2.12.8 Zabezpečiť funkčný odvod dažďovej vody pred bytovým domom na 
Čajkovského 10 (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Zabezpečíme zameranie spádových a odtokových pomerov spevnených plôch komunikácie 
a priľahlého parkoviska, na základe ktorého bude možné navrhnúť riešenie odvodnenia 
týchto plôch. 
 
2.12.9 Zabezpečiť upratovanie pred prevádzkami v OC Olympia (zodp. Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
Všetky prevádzky v OC Olympia majú uzatvorenú dohodu na komunálne odpady a platia 
poplatok. Buď majú smetné nádoby, alebo plastové vrecia, ktoré pravdepodobne vykladajú 
za budovu a preto sa to javí ako priestor nikoho. Odpadky tam zrejme vykladajú aj firmy, 
ktoré tam nie sú v podnájme. Upozorníme zberovú spoločnosť aby zabezpečila pravidelné 
odpratávanie odpadkov. 
 
2.12.10 Požiadavky VMČ k rozpočtu: 
a) nové okná na budove ZUŠ Mozartova 10 (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Výmena okien na ZUŠ Mozartova 10 sa nachádza v návrhu rozpočtu na rok 2018. 
 
b) humanizácia východnej strany OC Cassale (hlavne parkovanie) (zodp. Ing. arch. 
Guniš, tel. 3236245) 
Na položku „Humanizácia okolia nákupného strediska Cassale“, ktorá je  v rozpočte mesta 
na rok 2017 v programe Životné prostredie bude v poslednom štvrťroku zabezpečená 
príprava pre získanie aktuálnej projektovej dokumentácie. 
 



c) polopodzemné kontajnery na Prednádraží (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Financovanie a umiestňovanie polopodzemných kontajnerov je v štádiu riešenia. 
 
d) rozhľadňa v Kamennom mlyne (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Mesto plánuje vybudovať vyhliadkovú vežu v areáli Kamenného mlyna, ktorá nadviaže na 
náučný chodník vybudovaný v lužnom lesíku v tomto roku. V tomto zmysle  bol  projekt veže 
navrhnutý do prvej verzie návrhu rozpočtu mesta na rok 2018. Skutočný termín plnenia tohto 
zámeru však závisí od finančných zdrojov a rozhodnutia mestského zastupiteľstva pri 
schvaľovaní budúcoročného rozpočtu.  
 
 
 
 
 

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