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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 zo 16.4.2019 
 
Vážený pán Štefunko, 
     dňa 27. mája 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 4, ktoré sa konalo 16. apríla 2019. Nižšie je uvedená odpoveď na požiadavku vznesenú na 
predmetnom rokovaní.  
     V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, 
ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri požiadavke. 

 
4.2.1 Preveriť výskyt ploštíc v malometrážnych bytoch a posúdiť potrebu plošného 
postreku  (zodp. JUDr. Očenáš, tel. 3236601) 
Stredisko sociálnej starostlivosti má sídlo a zároveň spravuje Malometrážne byty pre seniorov 
na ulici V. Clementisa č. 51, Trnava, preto vždy citlivo a bezodkladne rieši podnety 
a informácie o výskyte nežiaduceho hmyzu v bytoch, či už na požiadanie nájomcov, alebo pri 
zistení správcom objektu. Zároveň pravidelne vykonáva celoplošnú dezinsekciu proti 
plošticiam. V roku 2018 bola vykonaná trikrát (10.3.2018, 18.9.2018 a 7.11.2018), v roku 2019 
vo februári a individuálne v apríli a v júni 2019. 
Likvidácia ploštíc, resp. iného nežiaduceho hmyzu, sa realizuje modernými a veľmi účinnými 
chemickými prostriedkami schválenými Úradom verejného zdravotníctva SR v dávkach, ktoré 
zabezpečujú najefektívnejšie účinky s firmou na to oprávnenou a pracovníkmi s osvedčením 
odbornej spôsobilosti. Výskyt ploštíc a nežiaduceho hmyzu býva často spôsobený 
nedostatočnými hygienickými návykmi nájomcov a v niektorých prípadoch i prinesením si 
kontaminovaných vecí zo smetných stojísk. Nakoľko sa jedná o osobné veci nájomcov, 
správca nemôže predmetné konanie nájomcov ovplyvniť. 
 
4.2.2 Počas rekonštrukčných prác dočasne osadiť značku zákaz vjazdu motorovým 
vozidlám obyvateľom bez trvalého bydliska na Hlbokej ulici (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
V čase spracovávania odpovede na zápis VMČ prišla na ODaKS aj žiadosť o určenie na 
použitie prenosného dopravného značenia počas rekonštrukčných prác na horúcovode. 
K žiadosti o záväzné stanovisko k použitiu prenosného dopravného značenia bola na 
dopravný inšpektorát vznesená aj táto požiadavka, ktorá však nebola zo strany okresného 
dopravného inšpektorátu akceptovaná. Nakoľko súčasťou každého určenia je možnosť, že ak 
si to dopravná situácia vyžiada môže byť toto určenie pozmenené, v prípade ak táto situácia 
v predmetnej lokalite nastane využije sa príslušné ustanovenie určenia na použitie dopravného 
značenia. 
 



4.2.3 Zriadiť nový vjazd na parkovisko Starohájska z Hlbokej ulice a zriadiť cca 10 
bezplatných miest pred daňovým úradom. Posunúť začiatok bezplatného parkovania 
na 16-tu hodinu  (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Uvedené požiadavky si vyžadujú zmenu VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy. Nakoľko sa v súčasnosti so zmenou VZN 
neuvažuje nie je možné požiadavke VMČ vyhovieť. Požiadavku však evidujeme a pri najbližšej 
zmene je možné ju prediskutovať v rámci schvaľovacieho procesu. 

 
4.2.4 Vyriešiť chýbajúce kľúče od schránok k tabuliam a oneskorené zasielanie 
informačných materiálov  (zodp. Mgr. Jašureková, tel. 3236336) 
Schránky na podnety budú postupne z informačných skriniek odstránené, keďže za 4 roky sa 
nepotvrdila ich opodstatnenosť (ľudia do nich väčšinou hádzali odpad, alebo recesistické 
požiadavky) a slúžili najmä ako objekt vandalizmu, kvôli čomu boli niekoľkokrát vymieňané. 
Informácie o konaní akcií chodia na mestský úrad väčšinou na poslednú chvíľu, preto je 
zasielanie informačného balíka v dostatočnom časovom predstihu problematické. O probléme 
však vieme a hľadáme riešenie. 
 
4.2.5 Preveriť zmluvu s UCM na využívanie priestorov bývalej ZŠ V jame, keďže UCM by 
mala mať zmluvu len na budovu, ale osadila si rampu na príjazdovú komunikáciu 
a využíva pre seba celú parkovaciu plochu (zodp. JUDr. Očenáš, tel. 3236601) 
Stredisko sociálnej starostlivosti spravuje budovu V jame č. 3 Trnava spolu s areálom. 
V budove sa nachádza materská škola - alokované pracovisko Základnej školy s materskou 
školou Spartakovská č. 5 Trnava a Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá má časť 
budovy v nájme (súčasťou nájmu nie sú vonkajšie plochy areálu v súlade s Uznesením 
Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava č. 542 z dňa 25.6.2013).  
Súčasťou areálu je aj vybetónovaná plocha pred vstupom do budovy a aj zo zadnej časti 
budovy. Vzhľadom na to, že predmetnú plochu i trávnaté plochy využívali na parkovanie 
návštevníci Mestskej polikliniky, Obvodného oddelenia dopravnej polície, obyvatelia bytoviek 
i študenti UCM, pristúpili sme k vybudovaniu automatickej rampy, ktorá bráni neoprávnenému 
vstupu motorových vozidiel do areálu. Predmetná plocha nie je evidovaná ako parkovisko, 
a preto slúži výhradne pre krátkodobé zastavenie áut údržby, zásobovania pre potreby 
nájomcov, materskej školy a pod. V ranných a poobedňajších hodinách ju využívajú aj rodičia 
materskej školy na vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy. V súčasnosti sa však uvažuje 
o novom využití druhého a tretieho podlažia v bloku A (pre organizačnú zložku mesta Trnava), 
preto je otázka prenájmu plochy ako parkovacích miest pre vybraného užívateľa 
bezpredmetná. 
 
4.2.6 Opraviť povrch vnútroblokových komunikácií na Ulici J. Slottu (zodp. Ing. Veneni, 
tel. 3236106) 
MsÚ v Trnave, ODaKS zabezpečí vypracovanie návrhu riešenia a rozsah opravy krytu 
vozovky s vyčíslením výšky predpokladaných finančných prostriedkov potrebných na krytie 
realizácie. Na základe výšky nákladov bude možné prehodnotiť možnosti rozpočtu mesta 
a následne stanoviť termín realizácie. 
 
4.2.7 Riešiť dopravu na ulici J. Slottu a T. Tekela v zmysle prílohy (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb požiadal o stanovisko okresný dopravný inšpektorát, 
ktorý zaslal nasledujúce stanovisko: 
 So zónovou dopravnou značkou č. IP 24a  ako takou súhlasíme, avšak so znížením rýchlosti 
jazdy na 30 km/h nie. Na obmedzenie rýchlosti jazdy vozidiel je oveľa lepšie a účinnejšie použiť 
dopravné zariadenia, ktoré sú na to presne určené (napr. dopravné ostrovčeky, spomaľovacie 
prahy a pod. - pozri príslušný technický predpis). Takisto je možné z našej strany súhlasiť s 
prefabrikovaným červeno-bielym obrubníkom, ktorý má byť použitý na parkovisku podľa 
nákresu. 
 



 Čo sa týka priechodov pre chodcov, tie treba presne navrhnúť podľa aktuálnych predpisov, to 
znamená zaústenie z chodníka na chodník, vyznačenie vodorovným aj zvislým dopravným 
značením, osvetlenie, vodiace pásy pre nevidiacich a samozrejme sklopené obrubníky. Tieto 
podmienky musia byť všetky dodržané, inak priechod neodsúhlasíme. 
 Nakoľko bez súhlasného záväzné stanoviska nemôže prísť k určeniu na použitie dopravného 
značenia ani dopravného zariadenia bude potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu 
a to vzhľadom na rozsah územia, aj náročnosť dopravnej obsluhy.  
 
4.2.8 Doplniť verejné osvetlenie na Koniarekovej ul. pri zbernom dvore, ul. J. Slottu 
a v parčíku na V. Clementisa 51 (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Nakoľko doplnenie verejného osvetlenia je investičná akcia a v rozpočte mesta v roku 2019 
nie sú na doplnenie verejného osvetlenia v predmetných lokalitách vyčlenené finančné 
prostriedky, Vašu požiadavku budeme evidovať a zaradíme ju do návrhu pri zostavovaní 
rozpočtu na nasledujúce obdobie. Po schválení rozpočtu mestským zastupiteľstvom bude 
potrebné zabezpečiť štandardný postup pri realizácii nového verejného osvetlenia, ktorý je 
v gescii odboru investičnej výstavby. 
 
 
 

 
 
 
 
  
                                     Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
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