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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 14.2.2019 
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 7. marca 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 3, ktoré sa konalo 14. februára 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. 

 
3.1.1 Vyznačiť stojisko MAD na Nám. SUT v časti pred prevádzkou Tovariš (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Vašu požiadavku zaradíme do plánu na obnovu vodorovného dopravného značenia  v mesiaci 
apríl 2019. 
 
3.1.2 Umiestniť viaceré betónové odpadkové koše v oblasti Kopánky, konkrétne od 
ulice J. Hlubíka smerom na Pekné Pole (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Mesto Trnava zatiaľ neplánuje osadiť betónové koše v uvedenej lokalite. 
  
3.1.3 Riešiť kolízne situácie na križovatke J. Hlubíka – Slnečná - Ustianska zvýraznením 
dopravného značenia, osadením dopravného zrkadla, osadením značky „STOP“ 
namiesto „Daj prednosť v jazde“ (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Na základe odporúčaní okresného dopravného inšpektorátu prišlo k úprave trvalého 
dopravného značenia v križovatke ulíc J. Hlúbika, Slnečná, Ustianska. Po vydaní určenia na 
použitie nového dopravného značenia v tejto križovatke bude zo strany odboru dopravy 
a komunálnych služieb zabezpečené jeho osadenie. 
 
3.1.4 Opraviť prepadnutú komunikáciu na Okružnej ulici v časti priechodu pre chodcov 
(zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Oprava bude zaradená do plánu opráv v druhom štvrťroku 2019. 
 
3.1.5 Orezať dreviny zasahujúce do chodníkov (podľa prílohy) (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
Rez drevín v lokalite okolo Arkádie (viď obrázok zo zápisnice z VMČ) bude od chodníka, 
cyklochodníka a cesty vykonaný do 12.4.2019. 
Rez drevín na uliciach Špačinská cesta a Jána Hajdóczyho (viď obrázky zo zápisnice z VMČ) 
bude vykonaný až po vysúťažení firmy, ktorá dané práce bude realizovať, lebo v tejto lokalite 
nie je zazmluvnený spravovateľ zelene. 
 



3.1.6 Vyčistiť lokalitu pod bytovým domom Adam od odpadkov a nájsť riešenie na 
predchádzanie takémuto znečisťovaniu asociálmi (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Čistenie lokality bolo zabezpečené dňa 11.3.2019. 
 
3.1.7 Informovať o stave prípravy budovania polopodzemných kontajnerov na 
Saleziánskej ulici a či je možné ich riešiť spolu s rekonštrukciou chodníka a 
cyklochodníka (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
V rámci pripravovanej rekonštrukcie chodníka a cyklochodníka na Saleziánskej ulici nie je 
momentálne v tejto lokalite naplánovaná výstavba polopodzemných kontajnerov. 
 
3.1.8 Informovať o spôsobe starostlivosti o lipy na Ustianskej ulici (zodp. Ing. Veneni, 
tel. 3236106) 
Mesto Trnava v roku 2019 zabezpečí vypracovanie dokumentu starostlivosti o lipy, ktoré rastú 
na Ustianskej ulici v Trnave, na pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb. Na základe 
dokumentu starostlivosti o lipy budú navrhnuté opatrenia na ošetrenie stromov a následne 
bude vypracovaný finančný odhad nákladov spojených so starostlivosťou o toto stromoradie.  
 
3.1.9. Riešiť parkovanie na sídlisku Hliny (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
V dňoch 13.3.2019 (nočná služba) a 16.3.2019 vykonali hliadky MsP predbežný prieskum 
parkovania na sídlisku Hliny z dôvodu získania reálneho stavu o počte zaparkovaných vozidiel 
so zameraním sa na občanov s trvalým pobytom na sídlisku, ako i firemných automobilov, 
návštevníkov a pod., čo budú východiskové informácie pre tvorbu parkovacej politiky. 
Podrobným napočítaním vozidiel a ich preverovaním bol zistený skutkový stav: počet 
parkujúcich vozidiel 677ks; počet legálnych parkovacích miest 488, čo je absolútne 
nevyhovujúci stav. 
Z tohto dôvodu budú príslušníci mestskej polície po usmernení pristupovať k riešeniu veľmi 
tolerantne a ústretovo s vyhodnocovaním závažnosti porušenia parkovania a individuálneho 
riešenia pri ukladaní sankcií. Avšak je povinnosťou hliadok reagovať na každý telefonický 
podnet, či oznámenie na stálu službu a vec riadne prešetriť. 
 
3.1.10 Riešiť vznikajúcu čiernu skládku odpadu pri Belušovom vodojeme (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106, Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Lokalita Belušovho vodojemu je majetkom TAVOSU a.s., ktorého povinnosťou riadne sa starať 
o svoj majetok a zabezpečiť jeho čistotu, údržbu i ochranu pred neoprávneným zneužitím. O 
daných lokalitách neprispôsobivých osôb vieme, registrujeme daný problém a snažíme sa ho 
riešiť v možnostiach nám zvereným zákonom. 
Vyčistenie okolia pri Belušovom vodojeme na Piešťanskej ulici, zabezpečí odbor dopravy 
a komunálnych služieb prostredníctvom malých obecných služieb v najbližšej dobe. 
  

3.1.11 Opraviť komunikáciu na sídlisku Hliny podľa prílohy (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
Bezbariérová úprava bude zaradená do plánu v druhom štvrťroku 2019. 
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