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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 z 10.2.2022 
 
 
Vážený pán Štefunko, 
     dňa 2. marca 2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 4, ktoré sa konalo 10. februára 2022. 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 požiadavke. 

 
4.11.1 Skultúrniť priestor pred vstupom do mestskej polikliniky na Starohájskej ulici, 
zakázať alebo obmedziť fajčenie pred budovou (zodp. JUDr. Očenáš, tel. 3236601) 
Stredisko sociálnej starostlivosti pravidelne udržiava a opravuje spoločné priestory mestskej 
polikliniky, ako aj vonkajšie časti budovy vrátane dezinfekčných a maliarskych prác. V roku 
2021 boli pred vstupom vykonané stavebné práce súvisiace s výstavbou výťahu. V rámci 
rozpočtu SSS na rok 2022 sú schválené financie na vymaľovanie disperzným dezinfekčným 
náterom vstupových častí fasád v detskej časti, pri vstupnom dvore, schodisku, hlavnom 
vstupe z lávky, ako aj pri ostatných vstupových častí polikliniky. Súčasťou zvýšenia kvality 
verejného priestoru bude aj spustenie prevádzky nového výťahu. Objednané sú nové 
automatické dvere na hlavnom vstupe.  
Pokiaľ ide o požadovaný zákaz fajčenia, ochranu pred fajčením upravuje zákon č. 377/2004 
Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý 
taxatívne definuje miesta, kde je zakázané fajčiť. Správca ani iný orgán ochrany práva nie je 
v súčasnosti oprávnený ukladať sankcie za konanie – fajčenie na lávke, ktoré zákon 
nestanovuje ako porušenie zákona. Vzhľadom na obmedzené právomoci sme sa snažili 
problém riešiť tak, že bola odstránená nádoba na cigaretové ohorky v priestore pred vstupom 
do budovy. Výsledkom však bolo veľké množstvo ohorkov a nečistôt v celom priestore. 
Situáciu sme vyriešili tak, že sme vymedzili priestor pre fajčiarov premiestnením „nádob na 
ohorky“ na okraji priestranstva pred poliklinikou v priestore, kde je zabezpečený rozptyl dymu.  
 
4.11.2 Vyznačiť dopravné značenie autobusovej zastávky na Bernolákovej ulici 
(križovatka so Sasinkovou) a vybudovať tu riadnu zastávku s prístreškom (zodp. Ing. 
arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií pripraví návrh na vybudovanie autobusovej zastávky so 
zálivom a prístreškom.  
 
4.11.3 Vo vnútroblokoch na ulici V. Clementisa 72-83 odstrániť doplnkovú tabulu 
obsluha, dôsledne kontrolovať státie vozidiel na chodníku a vozidiel s preukazom osôb 



ZŤP, ktoré majú povolený vjazd len na nevyhnutný čas, nie na celý deň (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236117, JUDr. Ranuša, tel. 3236409) 
OD: Na mieste bolo spoločne so zástupcom ODI OR PZ v Trnave vykonané zisťovanie, pričom 
bolo zistené, že zvislá dopravná značka  „zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá“ 232  s 
dodatkovou tabuľkou „ okrem dopravnej obsluhy“ je umiestnená na 2 miestach, odstrániť 
dodatkovú tabuľku je možné iba z jednej dopravnej značky, z dôvodu, že obyvatelia 
bytoviek  na ul. V. Clementisa č. 77 a 78, by nemali možnosť sťahovania nábytku a iných vecí 
z bytov, kedy je potrebné prísť čo najbližšie k vchodu bytového domu, prístup by nemali ani 
vozidlá, ktoré vykonávajú opravu a servis. Za uvedenými dopravnými značkami sú umiestnené 
zvislé dopravné značky „zákaz státia“ 271, ktoré neumožňujú parkovať na vyznačenom 
mieste. 
MsP: Situáciu sme preverili priamo na mieste. Počas kontroly sme zistili v uvedenom priestore 
jedno vozidlo parkujúce na chodníku. Vo vozidle bol vyložený parkovací preukaz osoby ŤZP. 
V Evidencii vozidiel sme zistili majiteľa vozidla, ktorého budeme kontaktovať a v prípade ak je 
oprávneným držiteľom parkovacieho preukazu, vysvetlíme mu zákonné možnosti využívania 
výnimiek, ktoré z toho preukazu vyplývajú. Taktiež ho upozorníme, že v prípade ak 
v budúcnosti zistíme spáchanie priestupku, budeme postupovať v zmysle možností, ktoré nám 
dávajú príslušné právne predpisy. 
Súhlasíme s odstránením dodatkovej tabule „Okrem dopravnej obsluhy“, nakoľko dodatková 
tabuľa umožňuje napr. vjazd vozidiel všetkých vodičov, ktorý majú lokalite bydlisko. Nakoľko 
sa v celom priestore za dopravnou značkou nachádzajú iba chodníky, nevidíme dôvod pre 
vjazd obyvateľov lokality (samozrejme okrem individuálnych prípadov, napr. z dôvodu 
sťahovania a podobne).  Súhlas s návrhom na odstránenie dodatkovej tabule sme tlmočili na 
Odbore dopravy MsÚ, ktorý je kompetentný konať.  
O podnete VMČ v tejto veci budú informované hliadky mestskej polície, ktoré v rámci 
hliadkovania zamerajú pozornosť na uvedený problém. Je však na mieste upozorniť, že 
protiprávneho státia sa každú sekundu na území mesta dopúšťa obrovské množstvo vozidiel. 
Najmä v prípade státia vozidiel na sídliskách neustále porušuje predpisy veľmi veľa vodičov. 
Dôvody sú ako subjektívne – najmä snaha zaparkovať v blízkosti svojho obydlia, tak aj 
objektívne – nedostatok legálnych parkovacích miest. Jedná sa často o zakázané státie menej 
ako 5 m od hranice križovatky, či od priechodu pre chodcov, zakázané státie na chodníku či 
zeleni, ale najmä o nedodržanie povinnosti ponechať trojmetrový jazdný pruh pre každý smer 
jazdy vozidiel.  
Napriek tomu, že dopravné priestupky sú najfrekventovanejší delikt, ktorým sa mestská polícia 
pri svojej činnosti zaoberá a napriek tomu, že máme vedomosť o neustálom páchaní 
priestupkov v statickej doprave, nie je možné zabezpečiť aby každé protiprávne státie 
motorového vozidla bolo mestskou políciou zistené. Z uvedeného dôvodu, v prípade 
spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prosíme obrátiť sa na 
stálu službu Mestskej polície mesta Trnava prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky 159 
v čase spáchania priestupku. Na miesto bude vyslaná hliadka, ktorá posúdi, či sa priestupok 
stal a ak áno, vykoná úkony smerujúce k jeho objasneniu. 
 

4.11.4 Vo vnútroblokoch na V. Clementisa 72-83 vykonať revíziu hracích prvkov, ich 
prípadnú opravu, nový náter, dopadové plochy upraviť, vyčistiť atď. (zodp. Ing. 
Bodišová, tel. 3236109) 
Na základe fyzickej obhliadky vo vnútrobloku na V. Clementisa 72-83 bude po konzultácii 
s OÚRaK drevená pergola opravená alebo odstránená. Dopadové plochy budú dosypané 
a budú vykonané nevyhnutné opravy hracích prvkov. Nátery a iná rozsiahlejšia oprava bude 
zaradená do plánu údržby na rok 2023. 
 
4.11.5 Vyriešiť opakujúci sa problém s ničením zelene autami, ktoré zásobujú prevádzky 
na ulici V. Clementisa (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Podľa § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vodič nesmie 
poškodzovať životné prostredie, najmä jazdou po verejnej zeleni alebo cestnej zeleni. 
Z hľadiska dopravného značenia a dopravných zariadení by bolo možné použiť regulačné 
stĺpiky, ktoré však majú slúžiť na reguláciu premávky vozidiel a chodcov, resp. fyzicky brániť 
vjazdu vozidiel do vyhradeného priestoru komunikácie a umiestňujú sa spravidla na chodníky 



alebo na miesta, ktoré sú určené na jazdu vozidiel a obyčajne je potrebných viac 
stĺpikov.  Použitie regulačných stĺpikov bude prerokované s Okresným dopravným 
inšpektorátom OR PZ v Trnave a následne bude rozhodnuté o ich osadení, avšak prednostne 
sa z finančných prostriedkov v rozpočte bude realizovať oprava a údržba vodorovného 
a zvislého dopravného značenia a regulované zóny parkovania. 
 
4.11.6 Odstrániť plot, ktorý zostal po zrušení kontajnerového stojiska na ulici Tehelná 9 
(zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
V súčinnosti s referátom správy zelene bude zabezpečené v krátkej dobe odstránenie kríkov 
a  následne referát technických činností odstráni spomínané oplotenie. 
 
4.11.7 Doplniť zeleň na miestach kde chýba, popri cyklochodníku na Starohájskej ul. 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245)  
Do živého plotu, lemujúceho cyklochodník  pri okružnej križovatke na Starohájskej ulici budú 
v rámci údržby zelene doplnené sadenice hrabu obyčajného v jarnom období tohto roku. 
 
4.11.8 Zaradiť do rozpočtu položku na realizáciu dvoch svetelných bodov na ulici J. 
Slottu 4 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
V rozpočte mesta Trnava na tento rok sú prostriedky na štúdiu verejného osvetlenia, kde budú 
zahrnuté projektové dokumentácie a realizácie na doplnenie VO vybraných ulíc. Do týchto je 
zahrnuté aj doplnenie svetelných bodov na Ulici J. Slottu.  
 
4.11.9 Vybudovať dopravný ostrovček v rámci priechodu pre chodcov, z tohto dôvodu 
kapacitne skrátiť odbočovací pruh smerom na Tehelnú ulicu. Po zmene by bola kapacita 
3 autá pre odbočovací pruh, čo je dostatočný počet pre zabezpečenie plynulosti 
dopravy na Bučianskej ulici (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Technický návrh riešenia bude posúdený a odkonzultovaný s Okresným dopravným 
inšpektorátom. Pokiaľ to bude možné z hľadiska zákonov, vyhlášok, noriem a technických 
predpisov a neovplyvní to plynulosť cestnej premávky, tak bude navrhnutý na zrealizovanie. 
Zrealizovanie podlieha prideleniu finančných prostriedkov do rozpočtu mesta. 
 
 
 
 
 

 JUDr. Igor Kršiak  
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