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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 12.5.2022  
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 1.6.2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica z rokovania VMČ č. 3 
Trnava – sever, ktoré sa konalo dňa 12.5.2022. 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. 

 
3.14.1 Pri projektovej dokumentácii k Slnečnej ulici riešiť parkovanie zálivmi pri každom 
vstupe na pozemok z dôvodu obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti premávky (zodp. 
Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií bude pri zadávaní projektovej dokumentácie, 
zohľadňovať danú požiadavku. Mesto negarantuje že pred každým domom bude jedno 
parkovacie miesto, nakoľko väčšina rodinných domov má možnosť parkovať na svojom 
pozemku. Parkovacie miesta, ktoré sa vybudujú nebudú vyhradené pre konkrétny rodinný 
dom, ale budú verejné prístupné pre všetkých. Na týchto miestach budú môcť zaparkovať aj 
návštevníci, doručovacie služby a pod. Pri zadaní projektovej dokumentácie budeme 
postupovať z ohľadom na všetkých účastníkov dopravy ako aj na ozelenenie tejto ulice. Všetky 
projekty, ktoré mesto Trnava robí sú s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť dopravy ako aj 
všetkých účastníkov dopravy od najzraniteľnejších (chodci, cyklisti). 
Daná štúdia bola zameraná na overenie priestorových možností ulíc Slnečná, Krupská. 
 
3.14.2 Pri Kalvárii vybudovať aj chodník pre peších, nakoľko do lokality Štrky 
vybudovalo mesto iba chodník pre cyklistov (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií sa bude vybudovaním chodníka na ulici Pri kalvárií 
zaoberať a navrhne riešenie, aby bolo možné chodcom sa bezpečne dostať na rekreačnú zónu 
Štrky. Výsledné riešenie bude, závislé od majetkových, technických a finančných 
možnostiach. Tieto aspekty určujú výslednú časovú náročnosť pre bezpečný prístup chodcov. 
 
3.14.3 Vybudovať chodník od autobusovej zastávky po obytné domy v lokalite Farárske. 
V súvislosti s výstavbou nového verejného osvetlenia v tejto lokalite vykonať 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k tejto investícii (zodp. Ing. arch. Horváth, 
tel. 3236245, JUDr. Tomašovičová, tel. 3236209) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií sa bude vybudovaním chodníka zaoberať. Výsledné 
riešenie bude, závislé od majetkových, technických a finančných možnostiach. Tieto aspekty 
určujú výslednú časovú náročnosť prípadnej výstavby.  
Pre stavby je potrebné najskôr obstarať projektanta a po schválení dokumentácie 
v stavebných konaniach, je potrebné obstaranie realizátora stavby. 



Odbor majetkový bude majetkovoprávne usporiadanie pozemkov  v lokalite Farárske v Trnave 
riešiť až na základe relevantných podkladov, ktoré v súčasnosti nemá k dispozícii. 
 
3.14.4 Kontrolovať dodržiavanie dopravného značenia na Ulici Ustianska, konkrétne 
zákaz nákladnej dopravy v smere od Krupskej na Ustiansku (zodp. JUDr. Ranuša, tel. 
3236409) 
Na základe požiadavky vyplývajúcej zo zasadnutia VMČ 3 dňa 12.5.2022 v mesiacoch jún, júl 
2022 mestská polícia zameria zvýšenú pozornosť na dodržiavanie zákazu vjazdu nákladných 
vozidiel na ulicu Ustianska v smere od Krupskej cesty. 
 
3.14.5 Informovať o intervale čistenia stojísk na odpad a o frekvencii výmeny resp. 
čistenia nádob na bioodpad (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
V zmysle čl. 3 ods. 1) písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 557 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zberová spoločnosť v prípade rozsypania odpadov pri 
vyprázdňovaní zberných nádob, dočistí kontajnerové stojisko. Interval dočisťovania stojísk nie 
je definovaný, avšak mesto častokrát na základe vlastného zistenia alebo na základe 
nahlásenia od obyvateľov upozorní zberovú spoločnosť na znečistené stojisko, ktorá následne 
zabezpečí jeho vyčistenie.  
Systém zberu biologicky  rozložiteľného kuchynského odpadu je nastavený nasledovne: 
Zber tohto druhu odpadu prostredníctvom 120 - litrových nádob je zabezpečovaný 
výmenou nádob za čisté z dôvodu, že spracovateľské zariadenie má takto prispôsobený 
technologický postup a ten je limitovaný veľkosťou zbernej nádoby a maximálnou hmotnosťou 
odpadu v zbernej nádobe. Pri výsype odpadu sa nádoby v bioplynovej stanici zároveň aj 
hygienizujú.  
Zber odpadu prostredníctvom 240 - litrových nádob je zabezpečovaný zberovým 
vozidlom, nakoľko tieto nádoby sú ťažšie a manipulácia s plnou nádobou odpadu je 
náročnejšia na obsluhu. Nádoby sa pri tomto systéme zberu odpadu čistia raz mesačne. 
Dodávame, že čistenie nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je doplnková služba.  
 
3.14.6 Nahradiť parkovacie miesta v lokalite Saleziánska, Veterná, Rovná, Poštová, 
ktoré boli zrušené z dôvodu budovania polopodzemných kontajnerových stojísk (zodp. 
Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií navrhol stavebné úpravy po zrušených stojiskách na 
odpad. Parkovacie miesta na týchto miestach vzniknú tam, kde je to legislatívne a koncepčne 
možné, na zvyšných budú spravené také úpravy aby tam vznikla zeleň.  
Konkrétna časová postupnosť realizácie je závislá na finančných, časových a kapacitných 
možnostiach. 
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