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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 z 13.5.2019 
 
Vážená pani Bagin, 
     dňa 24. mája 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 6, ktoré sa konalo 13. mája 2019. 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. 

 
6.3.1 Vypracovať odborný posudok k zabezpečeniu bezpečnosti v okolí škôlky na 
Dedinskej ulici na spôsob spomaľovača (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií referát, dopravného urbanizmu sa stotožňuje 
s vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu Trnava a je proti odstráneniu stavebného 
spomaľovača, nakoľko jeho použitie zvyšuje bezpečnosť v danej lokalite. Jeho odstránením 
by došlo k zhoršeniu dopravnej situácie v danej lokalite a zvýšeniu ohrozenia 
najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.  
Vyjadrenie formou emailu Okresného dopravného inšpektorátu v zastúpení kpt. Bc. Marekom 
Ondruškom, ktoré je prílohou žiadosti výboru mestskej časti je proti odstráneniu stavebného 
spomaľovača, nakoľko je v danom prípade opodstatnený. 
Vedenie Mesta Trnava uvažuje zo zriadením prvkov upokojenia dopravy v okolí škôl v celom 
meste. Tieto prvky musia spĺňať nároky Technických podmienok TP 18 Zásady navrhovania 
prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách 
(Upokojovanie dopravy). 
Tieto prvky musia spĺňať nároky na kategóriu cesty ako aj na šírkové a priestorové parametre. 
Daný spomaľovací prah bol vyprojektovaný osobou odborne spôsobilou na projektovanie 
dopravných stavieb a schválený príslušnými orgánmi v stavebnom konaní.  
 

6.3.2 Zaradiť komunikáciu medzi Modrankou, mraziarňami a Zelenčom medzi miestne 
komunikácie (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Pre zaraďovanie a usporadúvanie komunikácií  treba dodržať ustanovenie zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ustanovenia technického 
predpisu slovenskej správy ciest TP 15/2013 usporadúvanie cestnej siete. Komunikácie 
možno zaradiť do siete miestnych komunikácií len so súhlasom ich vlastníka. Nakoľko 
o predmetnej komunikácii mesto nemá relevantné informácie muselo by prísť najprv 
k identifikácii tejto komunikácie, k jej usporiadaniu a až následne k jej zaradeniu do siete 
miestnych komunikácií. S identifikáciou komunikácie súvisí aj identifikácia pozemkov nakoľko 
pozemky pod komunikáciami musia byť majetkovoprávne usporiadané. Podľa predbežného 
zisťovania cez kataster pozemky pod touto komunikáciou sú na LV 0, čo môže 



predstavovať  veľké množstvo vlastníkov a komplikované a zdĺhavé majetkovoprávne 
usporiadanie.  
 
6.3.3 Vypracovať nezáväznú štúdiu na zjednosmernenie Bosniackej, Vodnej, Rajčurskej 
a Hraničnej ulice (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií referát, dopravného urbanizmu požaduje, aby výbor 
mestskej časti dal prvotný návrh, ako budú jednosmerné ulice otočené. Zo skúsenosti 
odborných pracovníkov je zrejmé, že akýkoľvek návrh by mesto Trnava predložilo, občania by 
prišli s novým návrhom, o ktorom by si mysleli že je lepší. Návrh jednosmeriek sa robí vo 
väčšine prípadov tak, že jedna ulica ide jedným smerom a druhá opačným. 
 
Odbor územného rozvoja a koncepcií, referát dopravného urbanizmu, si nemyslí že 
zjednosmernenie týchto ulíc by prinieslo zlepšenie dopravnej situácie. Na daných uliciach 
najčastejšie jazdia len obyvatelia týchto ulíc. Ak by došlo k zjednosmerneniu ulíc, došlo by 
k nárastu dopravy na týchto uliciach, nakoľko by prejazd cez ulicu museli využiť aj občania zo 
susednej ulice, aby sa dostali na svoju ulicu a zo svojej ulice. 
Máme za to, že finančné prostriedky, ktoré by boli využité na dopravnú štúdiu by boli využité 
neefektívne. 
 
6.3.4 Riešiť čiernu skládku na Automobilovej ulici pri kruhovom objazde – zjazd na 
poľnú cestu a o fotopascu k čiernej skládke (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106, Ing. 
Miterková, tel. 3236237, Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Nezákonné uloženie odpadu v danej lokalite riešil Okresný úrad v Trnave už v minulosti 
a uložil mestu povinnosť odstrániť nezákonne umiestnený odpad. Dňa 04.06.2019 Mesto 
Trnava pristúpilo k čisteniu nezákonne umiestneného komunálneho odpadu na Automobilovej 
ulici. Dočistenie bude ďalej pokračovať, nakoľko sa v danej lokalite nachádza veľké množstvo 
stavebného odpadu. Následne po vyčistení mesto osadí zábrany v podobe cestných zvodidiel. 
 
6.3.5 Riešiť pozemkové úpravy, o ktoré treba zažiadať ministerstvo pôdohospodárstva 
(zodp. JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227) 
Mesto Trnava má záujem riešiť dopravnú situáciu v Modranke. Zatiaľ je spracovaná projektová 
dokumentácia pre miestnu obslužnú komunikáciu popri R1 Modranka pre územné konanie.  
Ing. Peter Hájik a FARMA FRESH, s.r.o. darovali už v roku 2012 časť pozemkov pre 
plánovanú miestnu obslužnú komunikáciu v Modranke. 
V roku 2017 mesto chcelo začať majetkovoprávne usporiadať aj ostatné pozemky pod 
komunikáciou resp. až po diaľnicu od vlastníkov podľa geometrických plánov, ktoré boli 
pripravené podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, ale podľa podmienok Národnej 
diaľničnej spoločnosti a.s., ju bolo potrebné  prepracovať, a tým sa zmenili aj pozemky, ktoré 
je potrebné majetkovoprávne usporiadať. 
V súčasnosti začíname písomne oslovovať vlastníkov a spoluvlastníkov pozemkov, ktorých 
žiadame o súhlas s použitím častí pozemkov v ich vlastníctve na umiestnenie plánovanej 
stavby obslužná komunikácia popri R1 Modranka, pre územné konanie. Ide o viac ako 100 
vlastníkov a spoluvlastníkov, preto predpokladáme, že doručenie ich súhlasov bude trvať 
dlhšiu dobu. 
Keď Odbor investičnej výstavby (OIV) MsÚ zabezpečí na stavebnom úrade vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu Miestna obslužná komunikácia Modranka JUH a projektovú 
dokumentáciu pre stavebné konanie, bude možné dať vyhotoviť potrebné geometrické plány 
na výkup pozemkov.   
Odbor právny a majetkový MsÚ predloží informáciu k výkupu pozemkov na rokovanie 

majetkovej komisie a až následne môžu byť spracované materiály k výkupu pozemkov na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava od tých vlastníkov a spoluvlastníkov, ktorí 

dajú písomný súhlas. 



6.3.6 Opraviť vyvalenú dopravnú značku na autobusovej zastávke na Seredskej ulici 
(zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 

Dopravné značenie bude opravené do konca júna 2019. 
 
6.3.7 Informovať o výsadbe pri Trnávke v smere toku rieky k Mlynu za Modrankou (zodp. 
Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Predmetnou požiadavkou sa budeme zaoberať v rámci prípravy výsadby stromov na jeseň 
2019 na pozemkoch vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku. Uskutočnenie 
výsadby stromov je podmienené postojom SVP, a. s., o ktorom Vás budeme informovať. 

 
 
 
 
 
 
  
                                     Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
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