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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 12.4.2022 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 3. mája 2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo VMČ č. 2, ktoré 
sa konalo 12. apríla 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. 

 
2.15.1 Pri revidencii úloh vyplývajúcich zo stretnutí VMČ vyplýva, že len časť z nich je 
prenesená do elektronického systému na to určeného a interne používaného na MsÚ. 
Požadujeme dôsledné evidovanie všetkých požiadaviek zo stretnutí VMČ (zodp. Ing. 
Stanová, tel. 3236154) 
Interný portál MsÚ – Úlohy, ktorého výpisy si VMČ 2 Trnava – západ vyžiadal, slúži na 
zadávanie a evidenciu uznesení, alebo úloh, ktoré majú stanovený konkrétny termín plnenia, 
alebo je ich plnenie prisľúbené aspoň približne ohraničeným termínom.  
  

2.15.2 Žiadame vyčistiť kanalizačné vpuste v celej mestskej časti (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Žiadame konkrétne o zoznam ulíc, kde sa nachádzajú nefunkčné vpusty, nakoľko finančné 
prostriedky určené na čistenie vpustov, kanalizácie, rigolov a odlučovačov ropných látok sú 
v rozpočte mesta limitované sumou 30 000 eur. Pre informovanosť uvádzame, že jednotková 
cena za vyčistenie 1ks vpustu od nánosu je 9 eur. 

 

2.15.3 K rozprave o variantoch realizácie plánovaného cyklochodníka popri štreke 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií zaradí do plánu možnosť nového trasovania cyklotrasy 
a bude sa ním zaoberať podľa časových a kapacitných možností zamestnancov. 
 
2.15.4 Občania sa dopytujú po bezpečnom parkovaní bicyklov v meste. Podľa ich slov 
by aj použili bicykel ako dopravný prostriedok do centra mesta, obávajú sa ale o jeho 
bezpečnosť. Plánuje mesto nejak zlepšiť situáciu v tomto smere, napr. inštaláciou 
nových spôsobov parkovania bicyklov? (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Mesto neplánuje v centre nové spôsoby parkovania bicyklov. 
 
2.15.5 Na začiatku Beethovenovej ulice, pri križovatke so Zelenou ulicou, je dopravná 
značka limitujúca povolenú rýchlosť na 40 km/h. Platnosť značky ale podľa predpisov 



platí po najbližšiu križovatku, ktorých je na Beethovenovej ulici niekoľko, ale ďalšie 
značky “40” chýbajú. Požadujeme zanalyzovať korektnosť tohoto značenia, keďže 
zámerom 40ky je zrejme limitovať rýchlosť po celej dĺžke ulice, hlavne pri detských 
ihriskách (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Najvyššiu dovolenú rýchlosť možno obmedziť voči najvyššej dovolenej rýchlosti vyplývajúcej 
zo všeobecných pravidiel cestnej premávky, len v miere, ktorá je objektívne nevyhnutná pre 
bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, opakované obmedzovanie najvyššej dovolenej 
rýchlosti viac ako je nevyhnutné vedie k nízkej akceptácii dopravného značenia zo strany 
vodičov aj na miestach, kde je takéto obmedzenie ustanovené vhodným a korektným 
spôsobom. Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/h na ul. Beethovenovej bola osadená v čase, 
keď zo zákona bola v obci najvyššia dovolená rýchlosť 60/km. V súčasnosti, keď je v obci 
najvyššia dovolená rýchlosť 50 km/h obmedzenie rýchlosti na 40 km/h stráca svoj význam 
a vzhľadom na dobré rozhľadové pomery, šírkové parametre a stavebno-technický stav 
komunikácie, by sme navrhli dopravné značenie odstrániť. Podľa § 7 ods. 5 vyhlášky 30/2020 
o dopravnom značení, ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť 
aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za 
križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá 
ju ukončuje.  
 
2.15.6 Dlhšia diskusia prebehla aj o rezidenčnom parkovaní. Občania uviedli osobné 
skúsenosti, kedy pri starostlivosti o staršiu imobilnú osobu je bežné, že jej príde 
poskytovať starostlivosť aj niekoľko rôznych ľudí denne (rodina, opatrovateľka…) a 
každý musí platiť parkovné. V tomto kontexte by pomohla napr. politika prvej hodiny 
zdarma, keďže sa jedná o krátke návštevy. Požadujeme zanalyzovať, ako odpustiť 
parkovné ľuďom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo opateru (zodp. JUDr. 
Ranuša, tel. 3236409) 
V odbornej skupine mesta Trnava k problematike „regulácia statickej dopravy“ opakovane 
prebiehajú diskusie a hľadanie riešení ako a do akej miery zabezpečiť dostupnosť zón 
s regulovaným státím motorových vozidiel aj pre také skupiny vozidiel, ktoré nie sú vozidlami 
rezidentov zóny. Ani v rámci skupiny nie sú názory na túto tému jednotné. Návrhy riešení sú 
v rámci rokovaní predkladané vedeniu mesta. Je pravdepodobné, že na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava príde k schvaľovaniu zmeny VZN 566 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na území mesta Trnava a obsahom tejto zmeny bude aj predmetná téma. 
Zatiaľ však nie je možné konkretizovať obsah zmeny, nakoľko rokovania o zmene stále 
prebiehajú.  
Čo sa týka profesionálnej opatrovateľskej starostlivosti prostredníctvom na to určených 
subjektov, je možné požiadať Mesto Trnava cez dotačné schémy mesta o dotáciu, ktorá by 
kryla finančné náklady na zakúpenie parkovacích kariet pre vozidlá osôb vykonávajúcich 
ošetrovateľskú činnosť. 
 
2.15.7 Niektoré detské ihriská sú počas slnečných dní vystavené nekryto priamemu 
slnku a značne sa prehrievajú. Požadujeme inštaláciu tienenia aspoň nad pieskoviská 
na detských ihriskách za Mozartovou 12 a na G. Dusíka (zodp. Ing. Bodišová, tel. 
3236109) 
Na detskom ihrisku za Mozartovou 12 zabezpečíme osadenie tieniacej plachty nad 
pieskoviskom. Termín bude závisieť od doby dodania výrobcu. 
Detské ihrisko G. Dusíka je ešte v záručnej lehote. Preveríme u zhotoviteľa detského ihriska 
možnosti realizácie prekrytia pieskoviska tak, aby nedošlo k neoprávnenému zásahu do diela 
resp. aby sme neprišli o záruku na celé dielo, nakoľko je nutný zásah do konštrukčných vrstiev 
dopadových plôch v blízkosti pieskoviska. 
 
2.15.8 Navrhujeme inštaláciu plôtika pri ihrisku za Mozartovou 12, ktorý by oddeľoval 
ihrisko od chodníka a zabraňoval by tak prebehnutiu detí na tento frekventovaný 
chodník (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 



Pri detskom ihrisku za Mozartovou 12 bude v priebehu mesiaca máj spolupracujúcou firmou 
vysadený živý plot (Spiraea x cinerea), ktorý oddelí detské ihrisko od chodníka. 

 
2.15.9 Požadujeme vybudovať parkovacie miesta namiesto bývalých kontajnerových 
stojísk na Mozartova 7 – 9, Mozartova 12 a Botanická 59 (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 
3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií preverí možnosť vybudovania parkovacích miest 
bývalých kontajnerových stojísk. Parkovacie miesta budú vybudované tam, kde je to 
legislatívne umožnené a nezasahuje sa do iných investičných akcií mesta. Parkovacie miesta 
budú vybudované na základe kapacitných a finančných možností mesta. 

 
2.15.10 Na ul. F. Urbánka dochádza pravidelne k veľmi nepriaznivej dopravnej situácii, 
kedy čakajúci na rampe blokujú všetky prichádzajúce vozidlá, teda aj tie, ktoré chcú 
prejsť ďalej na sídlisko. Navrhujeme preznačiť jestvujúcu komunikáciu tak, aby mali 
čakajúci viac miesta, napr. vytvorením samostatného pruhu pre tento účel (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236117) 
Ulica F. Urbánka je plánovaná do projektu na reguláciu zón parkovania, kde bude upravená 
regulácia dopravy. 

 
2.15.11 Vyskytol sa problém s opakovaným hromadením malých sklenených fľaštičiek 
od tvrdého alkoholu, ktoré bývajú konzumované miestnymi asociálmi a zanechávané 
na mieste konzumácie. Požadujeme prostredníctvom nariadenia zakázať predaj takto 
fľaškovaného alkoholu (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Mesto Trnava nemá zákonné splnomocnenie upraviť vo VZN zákaz na takto konkrétne 
špecifikovaný sortiment v kamenných prevádzkach. 

 
2.15.12 Žiadame otvorenie areálu kúpaliska v Kamennom Mlyne verejnosti mimo 
kúpacej sezóny (zodp. Ing. Klimentová, SMMT) 
Areál kúpaliska kamenný mlyn je verejnosti otvorený od začiatku kúpacej sezóny až do konca 
októbra, a to vrátane sociálneho zázemia (toalety, úžitková a pitná voda). V mesiaci november 
až do polovice decembra prebiehajú ukončovacie práce a zazimovanie areálu. Január 
a február je areál uzavretý – bez prítomnosti zamestnanca (správca čerpá celoročnú 
dovolenku) a od 01.03. sa začínajú údržbárske práce a príprava areálu, mobiliáru 
a technického i technologického vybavenia kúpaliska na novú sezónu. Tieto práce sa realizujú 
bez prítomnosti verejnosti. Z uvedených dôvodov nie je možné sprístupniť areál kúpaliska 
celoročne – stála strážna služba tam mimo kúpacej sezóny nie je a nie je tak možné 
zabezpečiť ochranu majetku či ochranu zdravia návštevníkov. 

 
2.15.13 Neuvažuje mesto nad zjednosmernením dopravy v lokalite rodinných domov na 
uliciach Poľná, Koceľova, Západná a pod? Dostali sme podnet od občanov, ktorí tam 
žijú a myslia si, že by toto mohlo pomôcť vysokej intenzite dopravy skrz skracovanie si 
cesty cez túto obytnú zónu namiesto používania ciest, ktoré sú na túto intenzitu stavané 
(T. Vansovej, Moyzesova, Bottova) (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Mesto v súčasnosti neuvažuje nad zjednosmernením dopravy v lokalite ulíc Poľná, Koceľova 
a Západná. 

 
2.15.14 Aké plány má mesto na zlepšenie bezpečnosti na ulici T. Vansovej a 
križovatkách s priľahlými ulicami? Na križovatke s Ovocnou / Poľnou sa často stávajú 
dopravné nehody – neuvažuje sa tam nad spomalením napríklad kruhovým objazdom, 
prípadne spomaľovacími vankúšmi? (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Na Ovocnú ulicu pred križovatkou s T. Vansovej mesto osadí spomaľovacie vankúše. Na ul. 
Poľnej ODI OR PZ v Trnave  neeviduje zvýšený počet dopravných nehôd, resp. škodových 
udalostí. 

 



2.15.15 VMČ žiada zaradiť do rozpočtu vybudovanie parkovacích miest primárne pred 
bytovým domom G. Dusíka 10-14, ale tiež pred ostatnými bytovými domami na ulici G. 
Dusíka na miestach zelených ostrovčekov - všade tam, kde to bude možné (zodp. Ing. 
arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií dá požiadavku pri aktualizácií rozpočtu na vybudovanie 
parkovacích miest. OÚRaK sa bude zaoberať možnosťou vybudovania parkovacích miest 
v zelených ostrovčekoch a interne si preverí túto požiadavku s odbornými zamestnancami 
úradu. 

 
2.15.16 V decembri 2021 som komunikoval so sekretariátom trnavskej COOP Jednoty, 
keďže som pri mne pravidelne videl predavačky vyhadzovať NEVYTRIEDENÝ odpad 
plný plastov a papiera do PPK namiesto používania vlastných nádob. Bolo mi 
odpovedané, že sa jednalo o jednorazovú záležitosť, kedy nastalo na predajni 
preplnenie ich smetných nádob a že už sa to nebude opakovať. Je pravda, že odvtedy 
sa problém pri mne zlepšil. Avšak, minule som videl pani predavačku z COOP Jednota 
na Mozartovej ako zahodila sáčky do PPK a kráčala späť do predajne s košíkom. Čiže 
by som chcel požiadať mesto o opätovné kontaktovanie COOP Jednoty, aby usmernili 
svojich zamestnancov a prípadne si navýšili frekvenciu zberu odpadu, ktorú im 
zabezpečuje Marius Pedersen. Taktiež by stálo za zváženie, aby mesto spravilo nejaké 
aktívne kroky v tejto problematike, pretože v mojom okolí len minimum občanov vie, že 
podnikatelia si majú zabezpečiť a zaplatiť za odvoz svojho odpadu a že PPK slúžia pre 
občanov. Pretože takto firmy šetria svoje náklady a za vývoz ich odpadu sa skladajú 
práve občania. Bolo by fajn, aby sa to povedomie zvýšilo a občania boli v tomto 
proaktívnejší. (člen VMČ Andrej Farkaš) (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Prevádzky na Mozartovej ulici vrátane COOP Jednoty boli skontrolované, sú zapojené do 
systému zberu odpadu v zmysle VZN č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava. Prevádzky boli upozornené na 
povinnosť ukladať odpad do svojich zberných nádob a nie do polopodzemných kontajnerov, 
ktoré sú určené pre občanov. 

 
2.15.17 VMČ žiada osadiť smetné koše na psie exkrementy v časti Za traťou 
a vnútrobloku Čajkovského (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Podľa platného VZN č.485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava, majú 
majitelia psov v každej mestskej časti vyhradené priestory na venčenie psov, kde sú 
umiestnené koše na psie exkrementy. Podľa čl. 5, bod 1 spomenutého VZN „Ak pes znečistí 
verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 
282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, výkaly bezprostredne 
odstrániť. To znamená vložiť ich do vrecka, ktorý riadne uzatvoria a následne vyhodia do 
najbližšej malej smetnej nádoby. 
V zmysle § 7, ods. 1, písmeno f) spomenutého zákona „Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 
neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo“. Riešenie 
priestupkov má v kompetencii Mestská polícia mesta Trnava. 
Podotýkame,  že  na  sídlisku  Prednádražie a to aj na Čajkovského ul. sú vyhradené  priestory 
pre psov. 
 
 
 
 
                                               JUDr. Igor Kršiak 
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