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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 10.2.2022 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 22. februára 2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 5, 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 každej požiadavke. 

 
5.14.1 Odburiniť chodníky, najmä pri MŠ Jiráskova (zodp. STEFE Trnava, s.r.o.) 
Pri obhliadke chodníka spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o. sa pri MŠ Jiráskova nenašla burina 
prerastajúca do chodníka. Na chodníku pred hlavným vchodom do MŠ a po celom trávniku je 
po okraji hlina, na ktorej je opadané ihličie z okolitých stromov. Toto bude vyčistené. 
 
5.14.2 Osadiť značku zákaz zastavenia pred križovatkou Limbová – Jiráskova a zaviesť 
represívne opatrenia pri škole BESST z dôvodu neustáleho blokovania premávky 
rodičmi (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117, JUDr. Ranuša, tel. 3236409 ) 
Zvislá dopravná značka zákaz zastavenia pred križovatku Limbova – Jiráskova môže byť 
osadená po schválení ODI OR PZ v Trnave a vydaní určenia Odborom dopravy. 
 
5.14.3 Navrhnúť efektívne dopravné riešenie Ulice gen. Golána z hľadiska bezpečnosti 
aj hlučnosti napr. osadením merača rýchlosti (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Odbor dopravy nebude realizovať nákup merača rýchlosti. 
 
5.14.4 Dokončiť chodníky na ul. G. Steinera a Ulici 9. mája (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Rekonštrukciu chodníkov navrhneme na realizáciu pri príprave rozpočtov na nasledujúce 
rozpočtové roky 2023-2025. 
 
5.14.5 Skontrolovať úpravu povrchov po rozkopávke na zeleni na Golianovej 32-45 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Úprava povrchov po rozkopávke bude dôsledne skontrolovaná a prípadné nedostatky budú 
odstránené v stanovenom termíne. 
 
5.14.6 Vyčistiť kanalizačné vpuste na Coburgovej ulici (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Vyčistenie vpustov sme zaradili do plánu realizácií údržby na mesiace marec – apríl 2022. 



5.14.7 Umiestniť spomaľovač dopravy pri objekte Coburgova 24 (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Súťaž na dodávku a montáž spomaľovacích vankúšov práve prebieha, podľa počtu ich 
zakúpenia sa určia lokality na ich osadenie, ktoré budú vyberané  v odôvodnených prípadoch 
v zmysle technických podmienok TP  023 (použitie dopravných a parkovacích zariadení). 
 

5.14.8 Opraviť pukliny na cestnom telese na ulici Coburgova (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Opravu priečnych trhlín sme zaradili do plánu realizácií na 2. štvrť rok 2022. 
 
5.14.9 Zabezpečiť pravidelné čistenie priestoru od Petzvalovej ulice po lávku pre peších 
na Coburgovej ulici (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
V  prípade  ak  sa  na  verejnom  priestranstve  bude  nachádzať  nezákonne uložený odpad 
(napr. objemný odpad) odbor komunálnych služieb zabezpečí zneškodnenie odpadu, 
bezodkladne po jeho nahlásení resp. zistení. 
 
5.14.10 Zabezpečiť dôsledný orez, resp. výrub a náhradu stromov nachádzajúcich sa v 
areáli MŠ Narcisová – pri plote susediacom s rodinnými domami na Šípovej ulici. 
Stromy zasahujú do susedných nehnuteľností, ohrozujú padajúcimi vetvami. 
Obyvatelia sa taktiež sťažujú na padajúce šišky, listy, a semená - stromy sa vysemeňujú 
a klíčia na susedných parcelách (zodp. Ing. Špernoga, tel. 3236124) 
Požadované orezy a výruby budú vykonané v rámci plánovaných výrubov v okolí materskej 
školy. 
 
5.14.11 Z dôvodu zlepšenia možnosti parkovania v okolí bytového domu 
Tamaškovičova 6 jej obyvatelia navrhujú zmenu dopravného značenia v dvoch 
variantoch (viď príloha). Žiadame odbor dopravy o stanovisko k predloženým návrhom 
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Parkovanie, resp. státie na vami uvedenej resp. vyznačenej ceste nie je možné z dôvodu 
šírkových pomerov komunikácie a  súčasne je v rozpore s § 23 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný 
pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. 
 
5.14.12 Navrhnúť pás trvalo bylinkového spoločenstva na zachovanie biodiverzity na 
parcele registra C8399/1, pozdĺž ulice gen. Goliána (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 
3236245) 
Návrh a následná realizácia  pásu trvalo-bylinného spoločenstva pozdĺž ulice gen. Goliána  je 
v súčasnosti vo fáze súťaženia dodávateľa na realizáciu diela. 
 
5.14.13 Doplniť dopravné zrkadlo na neprehľadnú križovatku ulíc Nerudova – Jiráskova 
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Odbor dopravy spolu s ODI vykoná na mieste zisťovanie, ak bude zistené, že rozhľadové 
pomery nie sú dobré, bude ODI PR PZ Trnava požiadané o schválenie osadenia dopravného 
zrkadla. 
 
5.14.14 Pripomíname žiadosť o obnovenie náterov vodorovného značenia, v 
odpovediach na požiadavky VMČ z 13.5.2021 ste odpovedali, že ich máte v pláne zaradiť 
v jesenných mesiacoch 2021. Žiadosť o vodorovné značenie na sprehľadnenie výjazdu 
z Goliána 12 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Vodorovné dopravné značenie sa začne obnovovať v II. štvrťroku 2022, avšak prioritou sú 

zóny s regulovaním parkovaním a centrálna mestská zóna. 
 
 
 



5.14.15 Prosím preveriť kamerový systém na spádovom ihrisku na Limbovej, zistiť kto 
má k dispozícii záznamy, príp. poprosíme zvážiť dať kľúče aj MP. Vo večerných 
hodinách, i po zamknutí areálu sa po ňom pohybuje mládež a nechávajú po sebe 
neporiadok (zodp. JUDr. Ranuša, tel. 3236409) 
Kamerový systém na ihrisku Limbová nie je súčasťou mestského kamerového systému a MsP 
polícia nedisponuje záznamami z predmetných kamier. Čo sa týka kontrol mestskou políciou 
v areáli po jeho uzamknutí, mestská polícia požiada o kľúče od bránky, aby kontroly mohli 
hliadky MsP realizovať. 
 
5.14.16 V prípade dopĺňania spomaľovacích vankúšov v Trnave doplniť jeden pred 
vstupom do spádového ihriska Limbová, ako aj pred obj. na Ulici gen. Goliána 8 (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Súťaž na dodávku a montáž spomaľovacích vankúšov práve prebieha, podľa počtu ich 
zakúpenia sa určia lokality na ich osadenie, ktoré budú vyberané  v odôvodnených prípadoch 
v zmysle technických podmienok TP  023 (použitie dopravných a parkovacích zariadení). 
 
5.14.17 Informovať o stave prípravy 3 parkovísk - Nerudova 4, gen. Goliána 12 a gen. 
Goliána 28. Týmto sa chceme systematicky pripravovať na rezidenčné parkovanie, 
zároveň evidujeme žiadosti od obyvateľov na potrebu ich vybudovania napr. pri 
bytovom dome gen. Goliána 12,13, kde už dlhodobo (6 rokov) riešia obyvatelia problém 
parkovania hneď pod oknami bytov na zeleni (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Parkovisko Nerudova ulica 4-5: 
V konaní pre vydanie územného rozhodnutia čakáme na právoplatnosť rozhodnutia. Následne 
bude projektant spracúvať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou 
realizačného projektu. 
Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42: 
Momentálne vybavujeme vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy 
k stavebnému konaniu.  
Parkovisko Ulica generála Goliána 12 
Projektant vypracoval návrh projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
s podrobnosťou realizačného projektu – momentálne je na kontrole pracovníkov MsÚ. Ak bude 
PD v poriadku, začneme vybavovať vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej 
správy k stavebnému konaniu. 
Parkovisko Nerudova ulica 12-13 
Na vypracovaní PD sa momentálne nepracuje (dôvod je uvedený v priloženom liste). 
 
5.14.18 Opraviť nakláňajúcu sa zastávku na Nerudovej ulici (zodp. Ing. Bodišová, tel. 
3236109) 
Autobusový prístrešok na Nerudovej ulici, bude premiestnený na jestvujúci chodník v mesiaci 
marec 2022. 
 
5.14.19 Skultivovať povrchy okolo nového športoviska na Limbovej ulici. Upraviť, 
vyrovnať terén, vysiať husto trávu, zároveň odporúčame uzatvoriť lokalitu na cca 3 
mesiace pre verejnosť aj školu BESST do času vzídenia, kosby a spevnenia trávnatého 
porastu (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109)  
Stav povrchov okolo nového športoviska je monitorovaný a čakáme na vhodné klimatické 
podmienky na rast trávnika. V prípade, že trávové semeno nevzklíči na celej ploche bude táto 
skutočnosť riešená, aby bola celá plocha zatrávnená. Terén s nasiatym trávovým semenom 
bude prevalcovaný. 
 
5.14.20 Vyčistiť povrch nového multifunkčného ihriska na Limbovej ul. od blata (zodp. 
Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Povrch nového ihriska bude vyčistený po vzídení novej trávy. V prípade väčšieho znečistenia 
na základe zmluvy o nájme požiadame školu Besst o vyčistenie. 
 



5.14.21 Vymeniť vstupnú bránu na zadné nové multifunkčné ihrisko na Limbovej ul. 
(zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Vstupná bránka na zadné nové multifunkčné ihrisko na Limbovej ulici bude opravená, prípadne 
vymenená za novú. Momentálne je vo vyhodnocovaní VO na dodávateľa „Údržba detských a 
športových ihrísk“. Ihneď po podpise zmluvy bude táto úloha zadaná vybratému dodávateľovi. 
 
5.14.22 Osadiť značku „spomaľovací prah“ na stĺp pod dopravnú značku „priechod pre 
chodcov“ k novovybudovanému spomaľovaciemu prvku na Limbovej ulici (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236117) 
Nová vyhláška o dopravnom značení zvislú dopravnú značku spomaľovací prah nepozná. 
 
5.14.23 Výbor žiada o informácie o kvalite osvetlenia na novom futb. ihrisku v areáli ZŠ 
M. Gorkého, keďže podľa hráčov hrajúcich tam futbal je nedostatočné. Poukazujú na to, 
že je tam len 6 ks nízkych stožiarov, ktoré osvetľujú bežecký ovál, oproti 4 ks veľkých 
stožiarov na ihrisku na Limbovej ul., ktoré dostatočné osvetľujú celé ihrisko (zodp. Ing. 
Béreš, tel. 3236134) 
Umelé osvetlenie športového komplexu je zrealizované presne v zmysle PD. Predpokladáme, 
že tá rešpektuje zase normové hodnoty svietivosti pre príslušný typ a účel športoviska,/ tak sa 
aj odvoláva v technickej správe PD/  bez ohľadu na počet či výšku stožiarov. Na základe 
informácie riaditeľky školy je umelé osvetlenie nastavené v tomto období na nočný režim. 
Pokiaľ je to pravda, tak je pochopiteľné, že svietivosť sa môže javiť športovým nadšencom - 
užívateľom ako nedostatočná. Ale to je vec správy a prevádzkovania športového areálu, nie 
reklamácie diela. Stačí teda požiadať správcu areálu o zosilnenie intenzity osvetlenia 
v dohodnutý časový úsek, aby sa svetelné podmienky zmenili. Predpokladáme, že zvýšenie 
intenzity osvetlenia prináša pre prevádzkovateľa ale i zvýšenie nákladov na el. energiu, ale 
tieto otázky sú výlučne v kompetencii prevádzkovateľa. 
 
5.14.24 Požiadavka k budovám na konečnej autobusovej zastávke (zodp. JUDr. 
Tomašovičová, tel. 3236209) 
Jedná sa o budovu súp.č. 6020 vo vlastníctve Holand Invest, a.s., zapísanú na LV č.  10493, 
k.ú. Trnava. Pozemky parc.č. 8399/140 a parc.č. 8399/141 pod touto budovou sú vo 
vlastníctve Mesta Trnava. 
Majetková komisia MZ mesta Trnava rokovala na zasadnutí dňa 11.3.2019 o žiadosti spol. 
Holand Invest, a.s. o odkúpenie alebo zámenu pozemkov pod budovou súp.č. 6020 za 
pozemky, ktoré užíva Mesto Trnava. Žiadosť bola zamietnutá s tým, že Holand Invest, a.s.  má 
zaplatiť nájom za užívanie mestských pozemkov parc.č. 8399/140 a parc.č. 8399/141, čo sa 
do dnešného dňa neuskutočnilo. Uvedené stanovisko majetkovej komisie  bolo postúpená na 
riešenie (vymáhanie nájomného) na odbor právny MsÚ, ktorý v súčasnosti podľa 
akt.informácie plánuje podanie žaloby na Holand Invest, a.s.. 

 
5.14.25  Hracie prvky na spádovom ihrisku Limbová (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
V areáli spádového ihriska na Limbovej ulici je plánované v jarných mesiacoch osadenie 
hracích prvkov (hojdací chodník, šplhací prvok a tunelová preliezka), ku ktorým budú 
vybudované dopadové plochy. Rozmiestnenie prvkov bude riešené v súčinnosti s OÚRaK. 
 
5.14.26 Humanizácia obytného súboru generála Goliána (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 
3236245) 
Pripravovaná projektová dokumentácia je v súčasnosti vo fáze vyjadrovania dotknutých 
orgánov a organizácií ako aj správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii pre 
územné rozhodnutie (DÚR). Témy otvorené na zasadnutí VMČ boli komunikované v priebehu 
spracovávania PD – od architektonickej štúdie až po odovzdanú DÚR v rámci participácie 
s obyvateľmi riešenej obytnej zóny. Informácia o priebehu a výsledkoch tohto procesu 
boli  zverejnené v materiáli  „Zapracovanie podnetov obyvateľov do projektu revitalizácie 
verejných priestorov obytného súboru na Ul. gen Goliána“ na 
adrese   https://www.trnava.sk/sk/aktualita/projekt-na-revitalizaciu-lincianskej-napreduje. 

https://www.trnava.sk/sk/aktualita/projekt-na-revitalizaciu-lincianskej-napreduje


V priebehu spracovania podrobnejšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu bude ešte priestor na dohodnutie úprav PD, ktoré naplnia oprávnené 
požiadavky VMČ a zároveň neovplyvnia dovtedy získané územné  rozhodnutie. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    JUDr. Igor Kršiak  
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