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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 zo 16.9.2021 
 
 
Vážený pán Štefunko, 
     dňa 5. októbra 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 4, ktoré sa konalo 16. 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 požiadavke. 

 
4.10.1 Vyznačiť zákaz zastavenia vodorovným dopravným značením, na parkovisku 
pred Daňovým úradom, z dôvodu blokovania vstupu na chodník (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Odbor dopravy spracuje návrh dopravného značenia a postúpi ho na odsúhlasenie na Okresný 
dopravný inšpektorát. Po vydaní súhlasného stanoviska a určenia pristúpi odbor dopravy 
k vyznačeniu. 
 
4.10.2 Obnoviť vodorovné dopravné značenie – priechod pre chodcov na Ulici J. Slottu 
4 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Odbor dopravy zadá požiadavku na obnovu spolupracujúcej firme na realizáciu. 
 
4.10.3 Preveriť stav kanalizačných vpustov na lávke pri City Aréne (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236117) 
Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy vyzval vlastníka lávky na preverenie stavu 
kanalizačných vpustov. 
 
4.10.4 Vypracovanie zadania na revitalizáciu územia – lesopark za Kauflandom smer 
Prúdy - v rámci zadania navrhnúť pešiu trasu cez park, osvetlenie, arboristické zásahy, 
riešiť aj plánované cyklo prepojenie Piešťanskej a Koniarekovej ulice poza lesopark 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Riešenie predmetného územia nie je v súčasnosti zaradené do rozpočtu mesta, odbor 
územného rozvoja a koncepcií zabezpečí potrebné kroky na začlenenie investície v rámci 
aktualizácie rozpočtu na rok 2022. 
 
4.10.5 Vypracovať zadania na revitalizáciu územia – 3 vnútrobloky na ulici Juraja Slottu 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií pripravuje Zadanie na zabezpečenie projektovej 
dokumentácie "Humanizácia vnútrobloku Vl. Clementisa" - za malometrážnymi bytmi s 
predpokladom prípravy PD v roku 2022. V prílohe zasielame situáciu riešeného územia, ktorá 



bola zaslaná aj pánovi poslancovi D. Zaťkovi. Po dohode s pánom poslancom VMČ poskytne 
vlastné požiadavky a predstavy o obnove územia, ktoré zapracujeme do Zadania.  Ide o 
územie o veľkosti cca  2,30 ha a predbežne vypočítanú predpokladanú hodnotu zákazky na 
PD 42 400 eur bez DPH (51 000 eur s DPH). Orientačne vypočítané realizačné náklady sú 
cca  1,15 mil. eur.   
Ďalej OÚRaK pripravuje Zadanie na investíciu  „ihrisko T. Tekela – J. Slottu“, na ktorú sa počíta 
s čerpaním 10 000 eur na PD a 150 000 eur v budúcom roku na realizáciu. Jedná sa 
o rekonštrukciu zastaralej asfaltovej hernej plochy na multifunkčné oplotené ihrisko – futbal, 
basketbal (klietka) vo vnútrobloku T. Tekela – J. Slottu. 
 
4.10.6 Vypracovanie zadania na revitalizáciu územia – vnútroblok ulica Teodora Tekela, 
podmienka úspešnej revitalizácie je navrhnúť riešenie pre presun áut von z vnútrobloku 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Predpokladom prípravy zadania na konkrétnu investíciu je finančné krytie v rozpočte 
mesta.  Predbežne nebola položka v r. 2021 - 2022 špecifikovaná. Odbor územného rozvoja 
a koncepcií zabezpečí kroky na jej zaradenie. 
 
4.10.7 navrhnúť dopravné riešenie na konci ulice Spartakovská. Na konci slepej ulice 
pri bytovom dome Spartakovská č.4 prichádza ku križovaniu chodcov s motorovou 
dopravou. Pešia trasa nie je vôbec ani vizuálne oddelená od cesty. (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236117) 
- posúdiť možnosť dopravného riešenia v podobe osadenia zvislého dopravného 
značenia C 5 - prikázaný smer otáčania, vybudovanie nového chodníka a jeho následnú 
úpravu / oddelenie od cesty 
V súčasnosti prichádza k spracovaniu projektu regulácie statickej doprav v tomto území - 
uvedený podnet odbor dopravy posunie spracovateľovi na preverenie možnosti uvedeného 
riešenia. 
- v rámci úprav tiež zvážiť osadenie automatického výsuvného stĺpika, riadeného 
z vrátnice školy na Spartakovskej ulici, z dôvodu častého a stále sa opakujúceho 
flagrantného porušovania zákazu vjazdu, ani časté hliadky mestskej polície a privolanie 
nepomáha vyriešiť túto situáciu 
Odbor dopravy nemá v správe automatické výsuvné stĺpiky, ani ich nemá obstarané v rámci 
svojich zmlúv. Legislatívny proces osadenie je štandardne ak pri iných typoch dopravných 
značiek a dopravných zriadení ale s prevádzkou a údržbou nemáme skúsenosti. 
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