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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 10.2.2022  
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 3.3.2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica z rokovania VMČ č. 3 
Trnava – sever, ktoré sa konalo dňa 10.2.2022. Nižšie sú uvedené odpovede na požiadavky 
predložené v uvedenej zápisnici.  
     V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, 
ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri každej požiadavke. 

 
3.13.1 Pravidelne čistiť vpusty nachádzajúce sa v úseku celej Špačinskej ulice a rigolu, 
ktorý sa nachádza na novovybudovanom cyklochodníku tak, aby mohla dažďová voda 
bezproblémovo odtekať do kanalizácie (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Vyčistenie vpustov zabezpečíme po ukončení mechanického čistenia ulíc po zimnej údržbe. 
 
3.13.2 Posunúť okružnú križovatku na Špačinskej ulici pri Ekonomickej škole, ktorá je 
plánovaná v rámci rekonštrukcie tejto križovatky tak, aby bol umožnený bezproblémový 
vjazd/výjazd k nehnuteľnosti p. Bullu osobným automobilom. Aktuálny návrh riešenia 
počíta s vjazdom/výjazdom k nehnuteľnosti priamo z okružnej križovatky. Toto 
navrhované riešenie nie je podľa názoru p. Bullu technicky ani dopravne v poriadku. 
Takisto poukazuje na problém vjazdu/výjazdu osobným automobilom, nakoľko pri 
tomto úkone je nútený zastaviť na určitý čas na plánovanom chodníku / cyklochodníku 
a dopúšťa sa tým porušenia dopravných predpisov. Z tohto dôvodu žiada príslušný 
odbor MsÚ o návrh riešenia, ktoré by zohľadňovalo jeho požiadavky. Zároveň požaduje 
od MsÚ, aby bol informovaný o nadchádzajúcich stupňoch projektu. (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Všetky projekty, ktoré realizuje mesto Trnava sú v súlade podľa platných zákonov, 
vyhlášok, noriem a technických podmienok. Schválenie konkrétneho projektu musí prejsť 
schvaľovacím procesom dotknutých orgánov, medzi nimi aj Okresný dopravný inšpektorát 
Trnava. Návrh konkrétneho riešenia okružnej križovatky rieši projektant v rámci investičnej 
akcie Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave. Všetky projekty sú 
zamerané na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky s ohľadom na všetkých účastníkov 
(chodci, cyklisti, Mestskej hromadnej dopravy, individuálnej automobilovej dopravy 
a nákladnej dopravy). Máme za to, že zastavenie na chodníku na čas nevyhnutný na 
otvorenie, alebo zavretie brány nie je porušenie dopravných predpisov, nakoľko musí byť 
umožnený vjazd na pozemok každému občanovi. V celom meste sú vjazdy riešené cez 
chodníky, prípadne cyklotrasy. Konkrétny návrh riešenia daného projektu a stav jeho riešenia 
je k dispozícií na Odbore investičnej výstavby. 
 



3.13.3 Zasypať dieru (priemer a hĺbka cca 30-35 cm - pozostatok prieskumného vrtu pre 
parkovací dom v minulosti) na detskom ihrisku vnútroblok Saleziánska 22-40, asi 5m 
južne od žltej šmýkačky, a ďalšie dve menšie diery medzi vchodmi Saleziánska 38 a 40 
tesne pred svahom v línii stromov (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117, Ing. Bodišová, tel. 
3236109) 
Diery budú zasypané v najbližšej dobe. Momentálne je vo vyhodnocovaní VO na dodávateľa 
„Údržba detských a športových ihrísk“. Ihneď po podpise zmluvy bude táto úloha zadaná 
vybratému dodávateľovi. 
 
3.13.4 Opraviť a repasovať hracie prvky na detskom ihrisku - vnútroblok Saleziánska 
22-34, najmä na červeno orámovanom hracom prvku šikmá stena na lezenie – 
podklad  a schodíky a  na zeleno orámovanom hracom prvku schodíky na zvislej stene 
na lezenie (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
V jarných mesiacoch bude DI vo vnútrobloku Saleziánska 22-34 zaradené do plánu údržby. 
Bude vymenená šikmá drevená stena v červenom orámovaní a poškodené časti hracích 
prvkov resp. budú doplnené chýbajúce časti. V rámci údržby bude odstránený trčiaci betón 
a obnovené nátery na vybraných herných prvkoch. Momentálne celková oprava DI nie je 
v pláne údržby, z dôvodu plánovanej výstavby parkovacieho domu v tejto lokalite. 
 
3.13.5 Odpratať listy od jesene vo vnútrobloku Saleziánska 22-34, ktoré vietor rôzne 
presúva, zväčša po detskom ihrisku a okolí. Taktiež aj v okolí školy a aj parčíku na 
námestí SUT a okolia výmenníkovej stanice oproti Arkádii (zodp. Ing. A. Tomašovičová, 
tel. 3240360) 
Verejné priestranstvá na Saleziánskej ulici sme opätovne sme vyčistili dňa 9.3.2022. 
 
3.13.6 Opraviť schody medzi Saleziánskou 22 a Na hlinách 32, viaceré schodíky sa 
rozpadajú, trčia z nich roxorové drôty a hrozí nebezpečie úrazu (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Opravu sme zaradili do plánu realizácií na 2. štvrťrok 2022. 
 
3.13.7 Riešiť zápach z kanalizačných vpustí na Špačinskej ceste zo strany od Špačiniec 
približne od opakovane rozkopávaného úseku po školu, stav sa nezlepšuje (zodp. Ing. 
Miterková, tel. 3236237) 
Mesto Trnava, odbor stavebný a životného postúpilo dňa 23.3.2022 podnet týkajúci sa 
zápachu kanalizačnej siete v lokalite Špačinská cesta, Trnava na priame vybavenie 
prevádzkovateľovi a vlastníkovi kanalizačnej siete spoločnosti TAVOS a.s, aby   preverili 
kanalizačnú sieť v predmetnej lokalite  a uskutočnili  nápravné opatrenia  na zamedzenie 
zápachu kanalizačnej siete. 
 
3.13.8 Najmä starší obyvatelia vyjadrili obavy a nesúhlas s premiestnením trhoviska od 
zimného štadióna na Trojičné námestie. Na trh chodia za účelom nakúpenia potrebných 
komodít a nie na  prechádzky s ťažkými taškami po meste.     Umiestnenie 
autobusových zastávok a frekvencia spojov je na Spartakovskej ulici oveľa výhodnešia 
ako v prípade námestia.    Parkovanie môže byť v meste  lepšie ako na Spartakovskej 
iba skoro ráno, doobeda je bežný stav, že pri príjazde od Kopánky na Hornopotočnej, 
Pekárskej a Štefánikovej ulici je prakticky všetko plné už aj v súčasnosti, aj keď nie je 
v meste žiadna akcia. Najmä na Štefánikovej stáva niekoľko áut krátkodobo aj v druhom 
rade vedľa zaparkovaných. Takže nakoniec sa dá bezpečne zaparkovať až na 
parkovisku na Rybníkovej, čo je oveľa ďalej ako na Spartakovskej. 
Záležitosťou sa zaoberalo aj Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 15.2.2022, kde boli 
prerokované aj uvedené požiadavky a pripomienky. Na konečnom riešení sa pracuje tak, aby 
zohľadňovalo aj základné potreby predajcov aj nakupujúcich. 
 
3.13.9 Žiadame mesto Trnava o aktuálne oznámenie, usmernenie a hlavne dostatočné 
zverejnenie, ako majú civilní obyvatelia postupovať v prípade výskytu krízových situácii 
– priemyselné a iné havárie, škodliviny v ovzduší, živelné pohromy,  nepokoje 



a podobne. Informovať o umiestnení a rajonizácii krytov CO (civilná ochrana) a iných, 
ich kapacite, stave, vlastnostiach a presunových a evakuačných plánoch (zodp. Mgr. 
Majtánová, tel. 3236104) 
Mesto Trnava má vo vlastníctve dvadsaťdva krytov civilnej ochrany (CO). Sú to odolné a 
plynotesné úkryty, ktoré sa nachádzajú pod niektorými bytovými domami a sú určené pre ich 
obyvateľov (zoznam adries je uvedený pod článkom). Ďalších sedem krytov je vybudovaných 
pod školami v meste, ďalšie vlastnia rôzne firmy, závody a strategické podniky. 
Spolu s úkrytmi na školách a v súkromnom vlastníctve je celková kapacita krytov CO v Trnave 
6 120 miest. Pre drvivú väčšinu ľudí by ako úkryt v prípade ohrozenia na nevyhnutný čas slúžili 
tzv. JÚBS, teda jednoduché úkryty budované svojpomocne – pivnice, podzemné garáže, 
suterény a podobne. 
Evidencia úkrytov CO je vedená v Pláne ukrytia, ktorý je súčasťou dokumentácie Plánu 
ochrany obyvateľstva mesta Trnava. Aktualizované súhrnné údaje z uvedených plánov sa 
predkladajú odboru krízového riadenia Okresného úradu Trnava, ktorý ich zapracováva do 
dokumentácie na úrovni okresu. 
Ak by došlo ku krízovej situácii, nastala by predovšetkým evakuácia obyvateľov v súlade s 
pokynmi zodpovedných orgánov. Tento scenár však nie je aktuálny, Slovensko je stále 
bezpečnou krajinou a samospráva prosí obyvateľov, aby zachovali rozvahu a pokoj. 
Zmierniť strach a neistotu pomáha aj informovanosť – konkrétne návody, ako postupovať v 
rôznych rizikových situáciách, nájdete v dokumente Čo by mal vedieť každý v prípade 
ohrozenia a v informáciách vyplývajúcich zo zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, ktoré sú 
zverejnené na webstránke mesta trnava.sk. 
Zoznam krytov civilnej ochrany vo vlastníctve mesta: 
A. Sládkoviča 5; F. Veselovského 2, Hospodárska 6, 15, 21, 24, 27; Ľ. Podjavorinskej 24, 25; 
Slovanská 1, 13, 16, 19; Študentská 17, 20, 26, 27, 53; Zelenečská 61, 67, 81, 91. 

3.13.10 Za novým veľkým kruhovým objazdom na Východnej ulici je jedna značka 
značne nahnutá pôsobením víchrice (je to dvojznačka priechod pre chodcov), žiadame 
o nápravu (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Vec bola preverená, zistené, že sa jedná o poškodený (ohnutý) stĺpik zvislej dopravnej značky 
„priechod pre chodcov“ a „priechod pre cyklistov“ na ul. Východnej pri kruhovom objazde. 
Dopravná značka je umiestnená na ceste, ktorej vlastníkom a majetkovým správcom je Tesco. 
Tesco bolo odborom dopravy vyzvané na opravu poškodenej zvislej dopravnej značky. 
 
3.13.11 V cestnej komunikácii na Východnej ulici (smerom z novej kruhovej križovatky 
na Zátvor) je približne v strede značná diera (označené je to dlhé mesiace výstražnou 
tabuľkou a nikto s tým nič nerobí). Cestná komunikácia je vo viacerých miestach 
zvlnená, poškodená, prepadnutá po výkopoch (pri odbočke na parkovisko k bytovým 
domom Arboria). Na konci ulici Východná smerom na Zátvor (križovatka) je asfalt 
cestnej komunikácii na križovatke vo viacerých miestach prepadnutý, zvlnený a 
poškodený, pri dažďoch sa tam vytvárajú obrovské kaluže vody, ktorá nemá kam 
odtekať. VMČ navrhuje riešiť odvodnenie do kanalizácie (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Cestná komunikácia na Východnej ulici nie je v majetku, ani v správe mesta Trnava. Po 
preverení oslovíme vlastníka komunikácie na zjednanie nápravy. 
                                  
3.13.12 Vysadiť vhodnú zeleň na novom kruhovom objazde na Východnej ulici (zodp. 
Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Predmetnú okružnú križovatku vybudoval súkromný investor a v súčasnosti čakáme na 
odovzdanie stavby vrátane pozemkov pod ňou do majetku a správy mesta Trnava. Následne 
bude môcť byť vypracovaný projekt vhodnej výsadby zelene okružnej križovatky v koordinácii 
s požiadavkami správcov inžinierskych sietí a dopravného inšpektorátu. 
 
3.13.13 Obyvatelia Okružnej ulice sa dotazujú na termín orezov / výrubov stromov, ktoré 
boli určené odborom zelene na orez /výrub na základe žiadosti doručenej MsÚ minulý 
rok/ (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 

https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/civilna_ochrana4.pdf
https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/civilna_ochrana4.pdf
https://www.trnava.sk/userfiles/file/V%C3%BDpis%20z%20dokumentacie%20CO%20mesta.pdf


Ohrozujúce stromy boli  na základe požiadavky obyvateľov vyrúbané v jeseni 2021. Orezy 
realizujeme postupne v jednotlivých obvodoch. Predmetné stromy budú orezané do konca 
marca. 
 
     
 
 
 
 
      JUDr. Igor Kršiak  
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