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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 15.12.2021  
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 22.12.2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica z rokovania VMČ č. 3 
Trnava – sever, ktoré sa konalo dňa 15.12.2021. 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. 

 
3.12.1 Zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by mala za úlohu vyriešiť statickú aj dynamickú 
dopravu na sídlisku Zátvor. V prvom rade navrhnúť zjednosmernenie ulíc medzi 
rodinnými domami, aby sa zlepšila prejazdnosť a plynulosť dopravy. Aktuálna situácia 
na uliciach Rovná, Olympijska, Parašutistov, A. Kmeťa a Poštová neumožňuje plynulú 
prejazdnosť bez obchádzania parkujúcich áut po oboch stranách cesty a v niektorých 
prípadoch aj chodcom na chodníkoch. Zároveň sú to ulice, kde  premáva aj MHD (zodp. 
Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií navrhne komplexné dopravné riešenie lokality. Po 
spracovaní návrhu sa zriadi skupina a zvolá pracovné rokovanie ohľadom prediskutovania 
a pripomienkovania návrhu. 
 
3.12.2 Osadiť verejné osvetlenie (1-2 ks) na spodnej časti Okružnej ulice, nakoľko v tej 
časti chýba a vo večerných hodinách je v tých miestach tma (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Aktuálne zisťujeme rozdelenie pozemkov a priebeh sietí v tejto časti ulice. Keď bude možné 
osadiť stožiare, tu prichádzajú do úvahy 8 metrové, budeme môcť začať s projektovou 
dokumentáciou a následnou realizáciou stavby. Po predložení cenovej ponuky zistíme, či to 
bude možné uskutočniť v tomto rozpočtovom roku. 
 
3.12.3 Výbor obdržal žiadosť obyvateľov ulice Poštová, ktorí požadujú rekonštrukciu 
chodníka z dôvodu zlého stavu . VMČ žiada o zaradenie tejto investície do rozpočtu 
mesta (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Požiadavku predložíme na posúdenie vedeniu mesta, ktoré s prihliadnutím na priority 
rozhodne o termíne a rozsahu rekonštrukcie. 
 
 
 
 
 



3.12.4 Žiadosť obyvateľov ulice Farárske viď. o vybudovanie chodníka pre chodcov, 
z dôvodu absencie v tejto časti a zároveň z dôvodu bezpečnosti, nakoľko daný úsek je 
frekventovaný najmä osobnou, poľnohospodárskou a nákladnou dopravou. VMČ žiada 
príslušný odbor o stanovisko, či je možné v tejto lokalite výstavba nového chodníka, 
prípadne aké kroky sú potrebné pre realizáciu (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií navrhne v priebehu prvého štvrťroka koncept trasovania 
chodníka. Ďalšie kroky sú závislé od pridelenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta 
ako je vysúťaženie projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie a neskôr na 
realizáciu stavby a vysporiadanie pozemkov, nakoľko pozemky nie sú vo vlastníctve Mesta 
Trnava. Trasovanie je potrebné navrhnúť tak, aby nedošlo k zásahu vzrastlej zelene. 
 
3.12.5 Preveriť reklamu na Nám. SUT a či daná reklamná plocha nie je vybudovaná 
nelegálne. V prípade nelegálnosti výbor žiada o odstránenie tejto reklamnej plochy 
(zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Odbor stavebný a životného prostredia uvedené reklamné zariadenie preverí v teréne, určí 
jeho umiestnenie na konkrétnom pozemku a následne overí legálnosť jeho osadenia 
v informačnom systéme mesta Trnava.  
Ak sa miestnym zisťovaním potvrdí, že sa skutočne  jedná o reklamnú stavbu podľa zákona č. 
50/1976 v znení noviel, budeme ďalej postupovať v zmysle jeho ustanovení. 
 

3.12.6 Riešiť zápach z kanalizácie v okolí ulíc Novomestská, Východná, Veterná, 
Saleziánska. Takisto žiada o pravidelné čistenie odtokových a kanalizačných žľabov, 
vpustí šácht, kanálov na vyššie uvedených uliciach. Zároveň VMČ požaduje 
o stanovisko príslušný odbor či a v akom intervale prebieha čistenie kanalizácie v tejto 
lokalite a aké kroky mesto podniklo vo veci odstránenia zápachu kanalizácie (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236117) 
Odpoveď k tejto problematike už bola zaslaná pisateľke, ktorá túto požiadavku priamo 
adresovala na MsÚ. Odbor dopravy by mal v tomto roku realizovať osadenie protizápachových 
klapiek do vpustov na ulici Veterná. 
 
3.12.7 Výstavba chodníka s cyklochodníkom a realizácia verejného osvetlenia v časti 
od kruhovej križovatky pri Aquapolis Business Centrum smer Piešťanská ulica, ako aj 
osvetlenie prechodov pre chodcov v časti od kruhovej križovatky pri Aquapolis 
Business Centrum smerom po kruhovú križovatka Möbelix Trnava (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Chodník pre peších a cyklotrasa Piešťanská má už stavebné povolenie a chystá sa verejné 
obstarávanie na dodávateľa stavby. Súčasťou projektu je aj realizácia nového verejného 
osvetlenia. 
 
3.12.8 Vysadiť nové stromy v nasledujúcich lokalitách z dôvodu narastajúcej výstavby 
a absencie parku pre obyvateľov miestnej časti Zátvor: 
- areál vodární, okolie Belušovho vodojemu Trnava 
- okolie Belušovho vodojemu z Východnej a Piešťanskej ulici 
 - parčík pri nákupnom centre TESCO STORES, Veterná ulica 
VMČ preto žiada príslušný odbor o stanovisko či je možná výsadba stromov 
v spomínaných lokalitách, či už na pozemkoch spoločnosti TAVOS, prípadne po 
komunikácii a dohode na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
V roku 2021 sme začali s prípravnými prácami na zabezpečenie projektovej dokumentácie 
revitalizácie areálu Vodárenskej záhrady so zámerom sprístupnenia verejnosti.  Na prvý 
pohľad nie zložitá záležitosť si však vyžaduje zohľadnenie množstva vstupov,  splnenie 
určitých procesov  a svoj čas.  Predpokladáme, že v budúcom roku získame podkladovú 
dokumentáciu pre začatie procesu postupnej obnovy prírodného zázemia v záhrade 
a etapovitého sprístupňovania verejnosti.  Výsadba stromov bez schváleného projektu 
a príslušných povolení pre toto špecifické územie nie je možná. 
Ostatné Vami spomínané územie bude taktiež postupne dobudované zeleňou, avšak v režime 
a čase, ktorý umožní skutočnosť, že pozemky sú súkromným vlastníctvom.“ 



Okolie Belušovho vodojemu z Východnej a Piešťanskej ulice bolo upravené a vysadené 
stromami v rámci realizovaných stavieb  v dotyku.  
Parčík pri objekte TESCO STORES  bol  zrealizovaný vlastníkom pozemku  v rámci  výstavby 
Hypermarket Tesco Trnava.  V prípade ďalších investičných aktivít TESCO STORES SR, a.s., 
Bratislava na území parku  bude Mesto Trnava regulovať úpravy v súlade s platným územným 
plánom. 
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