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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 13.9.2021 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 7. októbra 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 2, ktoré sa konalo 13. septembra 2021. 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. 

 
2.11.1 Pán Rafaj sa zaujíma o parkovaciu politiku a jej budúcnosť v našej mestskej časti. 
Nerozumie napríklad, prečo nie je v pláne postavenie parkovacieho domu. Žiadame link 
na komplexný dokument k parkovacej politike a stručné vysvetlenie k parkovaciemu 
domu na Prednádraží (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Výstavba parkovacieho domu v súčasnosti nie je plánovaná v lokalite Prednádražie, avšak 
územný plán mesta Trnava počíta s výstavbou parkovacích domov v tejto lokalite. 
Mesto Trnava v súčasnosti nemá žiaden komplexný dokument k parkovacej politike. 
Zavedenie rezidentského parkovanie sa postupne bude zavádzať v celom meste v závislosti 
od problému statickej dopravy. 
Mesto Trnava vlastní dokument ,,Koncepcia rozvoja statickej dopravy“ 
(https://www.trnava.sk/sk/clanok/koncepcia-rozvoja-statickej-dopravy), kde sú identifikované 
súčasné parkovacie miesta a návrh nových parkovacích miest a návrh lokalít na zavedenie 
rezidentského parkovania. 
 
2.11.2 Pán Lukačovič upozornil na problém s parkovaním návštevníkov telocvične na 
ZŠ Mozartova. Títo využívajú v nemalej miere parkovisko pri bytovom dome 
Beethovenova 34, čím zaberajú miesta rezidentom. VMČ má za to, že by mali parkovať 
na betónovom parkovisku pred hlavným vchodom do školy, ktoré je na to určené, prejsť 
do telocvične cez areál školy alebo jej interiér. Požadujeme preto, aby boli návštevníci, 
resp. prevádzkovatelia aktivít v telocvični usmernení k parkovaniu pred školou (STEFE 
Trnava, s.r.o.) 
Nakoľko parkovisko pred  hlavným vstupom do školy na adrese Mozartova ul.č.10 je verejným 
priestranstvom,   za účelom parkovania motorových vozidiel ho môže využívať každý, a teda 
aj  návštevníci telocvične na predmetnej adrese.  Pokiaľ  ide o prechod do priestorov 
telocvične cez areál školy, ten je možný výlučne v pracovných dňoch v čase medzi 7:00 
a 20:00 hod. Od 20:00 do 7:00 nasledovného dňa,  počas víkendov, sviatkov  a školských 
prázdnin  je areál školy zatvorený. Nakoľko telocvičňa má  do svojich priestorov samostatný 
vstup a priestory školy  sú v určitom režime tiež uzamykané, prechod cez interiér školy do 
telocvične  nie je možný. Usmernenie svojich  návštevníkov a iných prevádzkovateľov 

https://www.trnava.sk/sk/clanok/koncepcia-rozvoja-statickej-dopravy


aktivít  o spôsobe parkovania z pozície správcu objektu nevieme zabezpečiť, uvedené je 
v kompetencii nájomníka telocvične. 
 
2.11.3 Aká je perspektíva vybudovania WC pri detskom ihrisku za bytovým domom 
Mozartova 12? Objavujú sa sťažnosti na močenie návštevníkov o priľahlé bytové domy 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Umiestnenie mobilnej prípadne trvalej bunky hygienického zariadenia v lokalite parku L. van 
Beethovena (oproti bytového domu Mozartova 12) bolo viackrát  zvažované, nebolo však 
zaradené do rozpočtu mesta. Vašu požiadavku zaevidujeme a zabezpečíme potrebné kroky 
na jej začlenenie do rozpočtu mesta v rámci aktualizácie v roku 2022. 
 
2.11.4 Objavila sa sťažnosť na pracovníka, ktorý upratuje ihrisko za bytovým domom 
Mozartova 12, kedy bol tento pracovník videný, ako pozbierané odpadky zahodil do 
smetného koša, čím sa tento kôš zaplnil. VMČ požaduje odnášanie týchto odpadkov so 
sebou, prípadne koordináciu s FCC (zodp. Ing. A. Tomašovičová, tel. 3236430) 
Zamestnanci, ktorí zabezpečujú údržbu detských ihrísk, boli upozornení na neprípustnosť 
takéhoto konania, vyzbieraný odpad sa odváža. 
 

 
2.11.5 VMČ požaduje zriadenie zberu drevín a orezkov pre bytové domy, rovnako ako je 
to pre domy rodinné. Nájde sa množstvo príkladov, kedy sa obyvatelia BD starajú o 
zeleň sami. Požadujeme vytvorenie harmonogramu pre tento zber a upovedomenie 
občanov (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Mesto neplánuje zaviesť takúto službu, nakoľko údržbu zelene v tejto lokalite zabezpečujú  
 Mestské služby mesta Trnava (orezy krov) 
 Regia s.r.o. (orezy stromov, polievanie)  
 Deltaspol s.r.o. (výruby)  
         V zmysle čl. 6 ods. 5) písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia č. 289 o verejnej zeleni  
je zakázané na plochách verejnej zelene odcudzovať, ničiť, trhať, lámať, orezávať alebo inak 
poškodzovať všetky  vývojové  štádia  rastlín – bylín  a drevín, s  výnimkou  burín  a  
nežiadúcich náletových drevín a inváznych druhov rastlín. 
         Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka odovzdať konáre a iný odpad zo 
zelene na zberných dvoroch v rámci prevádzkových hodín 
                                                                                      od 1.10. do 31.3.  Po-Pia 12.00 - 18.00   
                                                                                                                         So   8:00 - 18:00 
                                                                                       od  1.4. do 30.9.  Po-Pia 13.00 - 19.00   
                                                                                                                         So   9:00 - 19:00 

 
2.11.6 VMČ požaduje orezať stromy pri parkovisku medzi bytovými domami Mozartova 
11 a Beethovenova 34 (na hranici areálu ZŠ), ktoré zacláňajú pouličnému osvetleniu 

(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
V prípade orezov stromov, ktoré prerastajú cez verejné osvetlenie je potrebné posúdiť situáciu 
každého orezu zvlášť a to tak, aby sa čo najmenej zasahovalo do koruny stromu. V mnohých 
prípadoch odporúčame inštalovať na verejné osvetlenie tzv. výložníky, ktoré sú určené na to, 
aby sa lampa vysunula cca 1 meter z koruny stromu. Ak je takéto riešenie možné, orezy 
realizovať nebudeme. Ak takéto riešenie možné nie je, budeme realizovať čiastočný orez tak, 
aby sa dali výložníky nainštalovať. 
 
 
2.11.7 VMČ požaduje zaslať/zverejniť harmonogram starostlivosti o zeleň, aj 
s definovaním ktorá firma má čo na starosti (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
V roku 2021 bola ukončená zmluva so správcovskou firmou FCC, výkon prác sme nahradili 
nasledovne: 

- Kosbu vykonáva firma Effecteam 
- Orezy stromov a polievanie vykonáva firma Regia v.z. 



- Výruby stromov vykonáva firma Deltaspol 
- Odburiňovanie a orezy živých plotov vykonáva novovzniknutá mestská organizácia 

MSMT 
 
Harmonogram starostlivosti je nastavený všeobecne tak ako v ostatných obvodoch a to: 

- Kosba 4x do roka, termín kosby je individuálny podľa potreby – doplnený 
medzikosbami mestskou organizáciou MSMT 

- Výruby prebiehajú v mesiacoch október až február 
- Orezy stromov prebiehajú v zásade počas celého roka, prioritu majú orezy stromov, 

ktoré zasahujú do fasád bytových domov, poškodzujú majetok prípadne svojimi 
suchými časťami ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov 

- NEADEKVÁTNE sú orezy žiadané z dôvodu špinenia vtáctva najmä holubov, 
nedostatočného presvetlenia, estetické orezy 

- Orezy živých plotov prebiehajú minimálne 3x ročne podľa potreby 
- Odburiňovanie záhonov vykonávame 4x ročne podľa potreby 
- Polievanie vykonávame v mesiacoch máj – október v závislosti od počasia 

V roku 2022 prechádza celý obvod do správy mestskej organizácie MSMT, ktorá bude 
vykonávať kompletnú údržbu, ktorá bude doplnená, v prípade potreby orezov, 
o profesionálnych arboristov. 
 
 
2.11.8 VMČ požaduje preverenie možnosti „adopcie zelene“, kedy by po dohode Mesta 
a konkrétneho bytového domu došlo k presunu starostlivosti o zeleň v dohodnutom 
území na spoločenstvo vlastníkov, vrátane adekvátnej finančnej kompenzácie (zodp. 
Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Možnosť adopcie zelene je, avšak kompletne na náklady obyvateľov, nie je nám známa 
možnosť finančnej kompenzácie. 
 
2.11.9 Prečo nedokáže mesto kosiť svoje plochy samo a potrebuje na túto činnosť 
externú firmu? (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Podnik Mestské služby mesta Trnava je novovzniknutý a ich technika a pracovníci určení na 
výkon kosby sú plne vyťažovaní a dopĺňajú ďalšími dvomi medzikosbami 4 celomestské 
kosby, ktoré vykonávajú vysúťažené externé firmy. V budúcnosti sa plánuje prechod kosieb 
pod MSMT. 

 
2.11.10 Po odstránení starých stojísk kontajnerov, ktoré fungovali ako koncentrátory 
pre hlodavce, požadujeme prepracovanie deratizačného plánu, keďže situácia už je iná 

(zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Deratizačný plán spočíval v monitoringu aktívnych dier na všetkých plochách verejnej zelene 
v rámci celého územia mesta Trnava. To znamená, že jednotlivé celoplošné deratizácie sa 
realizujú na základe aktuálneho stavu výskytu hlodavcov. 

  
2.11.11 VMČ bolo upozornené na údajné podnájmy parkovacích miest pod sociálnou 
bytovkou, kedy nájomca ďalej prenajíma parkovacie miesto ďalšiemu podnájomníkovi. 
Dochádza tým pravdepodobne k porušeniu primárnej nájomnej zmluvy 
a nehospodárnosti s parkovacími miestami. Požadujeme preverenie situácie a viazanie 
nájmu parkovacieho miesto aj k ŠPZ vozidla (zodp. Ing. Huňavá, tel. 3236170) 
Správcovská spoločnosť STEFE Trnava. s.r.o. ohľadom úlohy preverenia parkovania 
v bytovom dome na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave nám poskytla stanovisko, že 
by potrebovali vedieť o aké číslo parkovacieho miesta ide, príp. meno nájomcu, ktorý takýmto 
spôsobom porušuje nájomnú zmluvu. Pokiaľ nedisponujú touto informáciou, je veľmi ťažké 
preveriť situáciu, nakoľko garáže sú cez deň poloprázdne. 
 
 



2.11.12 Aký je legislatívny stav procesu s garážami za OC Olympia? (zodp. JUDr. Kršiak, 
tel. 3236227) 
Záležitosť je v štádiu riešenia. 
 
2.11.13 Aké sú plány s oválom s neexistujúcou fontánou medzi ZŠ Mozartova a BD 
Tajovského 1-3? (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Dláždená plocha za BD Tajovského 1-3 bola v minulosti vybudovaná ako odpočívadlo s 
lavičkami  pre krátkodobý pobyt rezidentov. V strede odpočívadla bola vybudovaná 
technologická šachta s nízkou chodníkovou fontánou na ochladenie a celkové spríjemnenie 
pobytového miesta.  Technologická šachta však nebola prebraná do užívania správcom 
fontán, pretože od začiatku nebola dobre vybudovaná. Náklady spojené s jej sfunkčnením by 
boli neúmerne vysoké, preto v súčasnosti neuvažujeme s jej sprevádzkovaním. 
 
2.11.14 VMČ zachytilo nespokojnosť občanov s čistením parkovísk, mohlo by sa 
postupovať spôsobom, kedy sa parkovisko na krátky čas uzavrie, aby ho bolo možné 
kompletne vyčistiť (zodp. Ing. A. Tomašovičová, tel. 3236430) 
Parkoviská sa budú čistiť pri dočasnej uzávere. 
 

 
 
 
 

                                   
JUDr. Igor Kršiak  
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