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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
 OOaVS/37330/21- 

91820/21 
Moťovský/3236146 10.9.2021 

 
Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 zo 16.6.2021 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 24. augusta 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 2, ktoré sa konalo 16. júna 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. 

 
2.10.1 VMČ požaduje, aby starostlivosť o zeleň v našej mestskej časti vykonávala jedna 
firma (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Momentálne prechádza väčšina prác v obvode pod Mestské služby mesta Trnava, ktoré 
nahradia dodávateľské a správcovské spoločnosti.  V súčasnosti už MSMT vykonávajú orezy 
krov, odburinenie a zálievku drevín. Postupne budú mať v správe všetky výkony v obvode. 
 
2.10.2 Orezať konáre pretŕčajúce cez plot nad chodník z areálu ZŠ Lomonosovova a tiež 
konáre prevísajúce príliš nízko nad chodník na štreke (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 
3236245) 
Orezy vykonávame priebežne, požadované lokality budú orezané. 
 
2.10.3 Odstrániť kamienky zo zimnej údržby, ktoré sú stále na chodníkoch a 
cyklochodníkoch (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Kamienky zo zimnej údržby boli odstránené. 
 
2.10.5 Orezať kríky pred križovatkami a prechodmi pre chodcov, kde je vďaka nim 
zamedzované dobrému výhľadu na cestu. Táto situácia sa vyskytuje na križovatke na 
Mozartovej ulici pri zdravotnom stredisku a na prechode pre chodcov na začiatku ul. 
B.Smetanu pred hotelom Nukleon (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Uvedené kríky boli orezané v septembri. 
 
2.10.6 Reklamovať službu kosenia okolo bytového domu Mozartova 12, kde prišlo k 
rozsiahlemu poškodeniu obyvateľmi vysadenej okrasnej zelene a zničeniu tuje (zodp. 
Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Lokalita okolo bytového domu Mozartova 12 bola vyňatá z kosby. 
 
2.10.7 Informovať, či je v budúcnosti plánovaná kruhová križovatka Botanická - Dusíka 

(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
V súčasnosti nie je plánované vybudovanie kruhovej križovatky Botanická – G. Dusíka. 

 



2.10.8 Informovať, či je možné a za akých podmienok klasifikovať z dopravného 
hľadiska lokalitu Za Traťou „spomaľovacím vankúšom“? (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Odbor dopravy nevie zaujať relevantné stanovisko k umiestneniu spomaľovacieho vankúša 
nakoľko sa jedná o rozsiahle územie. Bolo by potrebné špecifikovať o ktoré ulice by sa jednalo, 
aký dôvod majú obyvatelia na osadenie spomaľovacieho vankúša. Územie do ktorého žiadajú 
umiestniť spomaľovací vankúš je svojim charakterom zástavba rodinných domov, v časti je 
dokonca osadená obytná zóna, v ktorej platia pravidlá zo zákona č. 8/2009 a aj ostatné 
ustanovenia o pravidlách cestnej premávky. Zároveň šírkové usporiadanie a smerové vedenie 
v niektorých častiach lokality neumožňujú neprimerane vysokú rýchlosť. Ak dochádza 
k porušovaniu pravidiel cestnej premávky majú obyvatelia možnosť obrátiť sa na Policajný 
zbor SR. 
 
2.10.9 VMČ požaduje návrat k plneniu požiadaviek z rokovaní VMČ a ich evidenciu 
plnenie úloh od začiatku volebného obdobia a následne po každom stretnutí VMČ tak, 
aby boli nie len odpovede, ale aj zoznam plnených úloh k dispozícii vždy na 
nasledujúcom stretnutí výboru mestskej časti (zodp. Ing. Stanová, tel. 3236145) 
Predsedovi výboru mestskej časti Trnava – západ bude priebežne zasielané plnenie úloh 
z požiadaviek VMČ. 
 
2.10.10 Vyzvať ZŠ Narnia, aby nevodili deti na verejné ihriská, najmä tie, ktoré sú určené 
pre podstatne menšie deti (zodp. Mgr. Špernoga, tel. 3236124) 
V tomto prípade ide o verejné ihriská, ktoré slúžia verejnosti, teda aj žiakom a zamestnancom 
spomínanej ZŠ. Ak si VMČ myslí, že prichádza k poškodeniu majetku, prípadne k inému 
porušeniu, je potrebné sa obrátiť sa na políciu. ZŠ Narnia môžeme požiadať, aby zvýšili dozor 
pri používaní hracích prvkov a zabránili ich ničeniu. 

 
2.10.11 Zvýšiť hliadkovanie na detskom ihrisku, resp. lavičkách, na Čajkovského pred 
Jednotou a taktiež v Parku Janka Kráľa. Objavili sa informácie, že sa tu v podvečerných 
hodinách nielen vo veľkom požívajú alkoholické nápoje, ale aj predávajú drogy (zodp. 
JUDr. Ranuša, tel. 3236409) 
O požiadavke VMČ budú informované hliadky mestskej polície s pokynom, aby z uvedených 
dôvodov, počas hliadkovania, venovali označeným lokalitám zvýšenú pozornosť. 

  
2.10.12 Odstrániť z Beethovenovho parku šachové stolíky a betónové kocky, keďže sa 
míňajú svojmu účelu a sú využívané skôr asociálmi. Navrhujeme ich premiestniť na 
vhodné miesta do Kamenného mlyna (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Požiadavka na odstránenie šachových stolíkov vrátane betónových kociek určených na 
sedenie z Beethovenovho parku bola odstúpená na vybavenie spolupracujúcej firme na 
vybavenie. Šachové stolíky budú premiestnené na vhodné miesta do Kamenného mlyna a tiež 
do Parku Antona Bernoláka. 
 
2.10.13 Informovať, koľko dní po nalepení výzvy na odstránenie vozidla, má byť auto 
odstránené mestom (na náklady držiteľa motorového vozidla)? Malo by to byť 60 dní. 
Vozidlo oproti ZUŠ Mozartova /fotka vozidla príloha č.2/ je tam už určite oveľa viac ako 
60 dní. VMČ by takisto zaujímal počet áut v našej mestskej časti, ktoré momentálne majú 
takúto výzvu nalepenú aj s dátumom kedy bola výzva na auto nalepená. VMČ taktiež 
žiada o odstránenie vozidiel, ktorým už uplynula lehota na odstránenie majiteľom, 
nakoľko sa častokrát nachádzajú v lokalitách s nedostatkom parkovacích miest (zodp. 
JUDr. Ranuša, tel. 3236409) 
V prípade odstraňovania starých vozidiel v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je postup 
v meste Trnava nasledovný. Hliadka mestskej polície zistí staré vozidlo na verejnom 
priestranstve (vlastné zistenie, alebo na základe podnetu). V zmysle zákona sa musí jednať 
o vozidlo, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad 



mesta. V prípade ak, vozidlo poškodzuje životné prostredia (napr. z neho vytekajú 
prevádzkové kvapaliny) mestská polícia bezodkladne informuje Odbor komunálnych služieb 
Mestského úradu v Trnave, ktorý prostredníctvom zmluvného partnera odstránenie vozidla 
z verejného priestranstva. V prípade ak vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje 
estetický vzhľad mesta, mestská polícia musí vyzvať držiteľa, aby vozidlo odstránil. Za týmto 
účelom realizuje nasledovné úkony: na predné okno vozidla nalepí nálepku s výzvou, držiteľa 
vylustruje a výzva mu je zaslaná doporučenou poštou, výzvu zverejní na úradnej tabuli mesta 
(aj na webe), prípadne inej obce, ak držiteľ je obyvateľ inej obce. V niektorých prípadoch, ak 
je to možné, je držiteľ kontaktovaný osobne (napr. v mieste bydliska). Od momentu, kedy je 
doručená výzva držiteľovi vozidla začína plynúť 60 dňová lehota, počas ktorej je držiteľ povinný 
vozidlo odstrániť. Moment doručenia je iný, keď je k dispozícii doručenka o prevzatí pošty a iný 
keď výzva zaslaná poštou nie je prevzatá. Samotné umiestnenie nálepky na vozidlo nie je 
možné považovať za doručenie výzvy držiteľovi vozidla (držiteľ sa o nálepke nemusí vôbec 
dozvedieť) preto sa často stáva, že vozidlo s nálepkou stojí na mieste dlhší čas ako 60 dní od 
umiestnenia nálepky. Niekedy sa stáva, že držiteľ vozidla nie je známy (napr. prebiehajúce 
dedičské konania). Asi 95 % vozidiel je odstránených na základe uvedených aktivít mestskej 
polície. Ak vozidlo nebolo odstránené držiteľom, napriek všetkým uvedeným aktivitám zo 
strany mestskej polície, vec mestská polícia postúpi na Odbor komunálnych služieb 
Mestského úradu v Trnave, ktorý zabezpečuje odstraňovanie vozidiel priebežne 
prostredníctvom zmluvného partnera. Samotné odstraňovanie vozidla už nie je v rukách 
mestskej polície, ale OKS MsÚ.   
Čo sa týka vozidla Ford modrej farby bez EČV (foto priložené k zápisnici), mestská polícia 
realizovala všetky vyššie uvedené úkony v roku 2020 a na OKS MsÚ vec postúpila 31.7.2020, 
nakoľko držiteľ vozidlo neodstránil. Podľa našich zistení vozidlo bolo mestom (OKS MsÚ) 
odstránené z verejného priestranstva dňa 25.6.2021.  
V súčasnosti realizuje mestská polícia v mestskej časti Trnava - západ nasledovné prípady: 
Mozartova                Honda,                od 20.8.2021 
G. Dusíka                 Fiat                      od 14.6.2021 
Beethovenova          Ford                     od 8.6.2021 
Čajkovského            Ford                     od 12.8.2021 
Čajkovského            Honda                  od 1.9.2021 
Čajkovského            Ford                     od. 2.9.2021 
Botanická                 Renault                od 4.8.2021  
 
2.10.14 Informovať o oprave chodníku pre bytovým domom Botanická 10 a o tom, kto 
predmetnú opravu výtlku realizoval, nakoľko z pohľadu občana Deáka ide o nekvalitne 
realizovanú opravu (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Nekvalitne zrealizovanú opravu chodníka pred vchodom bytového domu na ulici Botanická č. 
10 reklamujeme u dodávateľa prác. 
 
 
 
 
 

                                   
JUDr. Igor Kršiak  
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