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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
 OOaVS/34300/19- 

98589/19 
Moťovský/3236146 1.10.2019 

 
Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 z 18. 6. 2019 
 
Vážený pán Štefunko, 
     dňa 13. septembra 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 4, ktoré sa konalo 18. júna 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. 

 
4.3.1 Informovať o termíne dokončenia výmeny kontajnerových stojísk za 
polopodzemné kontajnery  (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
V roku 2018 sa začala realizácia a z dôvodu klimatických podmienok sa niektoré stojiská 
dokončili v jarných mesiacoch 2019 (stavba je vedená ako II. etapa). 
Išlo o ulice: Spartakovská 4 a 9, V. Clementisa 67, V. Clementisa 61, V. Clementisa 54, J. 
Slottu 41, J. Slottu 11,  J. Slottu 16, T. Tekela 25, T. Tekela 18, V. Clementisa 47, V. 
Clementisa 39, V. Clementisa 30, V. Clementisa 25, Tehelná 6B, Bučianska 15 a Hlboká 5. 
V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na realizáciu III. etapy. Realizácia bude 
zahŕňať ulice: Spartakovská 19, Spartakovská 13, Spartakovská 1, V. Clementisa 11, Hlboká 
26, J. Slotu 18, T. Tekela 12, V. Clementisa 42, Tehelná 19 a V. Clementisa 51. 
Po dokončení III. etapy bude sídlisko Družba z pohľadu zámeny pôvodných kontajnerovísk za 
polopodzemné kompletne doriešené. 
 
4.3.2 Informovať, či big board pred Aquapolisom vyhovuje svetelno-technickým 
normám (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Na reklamnú stavbu „jednostranný big-board s digitálnou LED plochou“ Mesto Trnava vydalo 
dňa 10.04.2014 rozhodnutie o povolení reklamného zariadenia pod číslom OSaŽP/35688-
6553/2014/Bč pre stavebníka LED promotion s.r.o., Školská 3, 949 01 Nitra. Stavebný úrad 
písomne vyzve stavebníka na predloženie protokolu o skúške svetelného zdroja 
LED  obrazovky teda na predloženie svetlo-technického posudku v lehote do 30 dní.  Podľa 
výsledku skúšky bude následne stavebný úrad ďalej konať v zmysle ustanovení stavebného 
zákona.  
Stavebný úrad má zatiaľ k dispozícii protokol o skúške svietivosti predmetného LED panelu. 
 
4.3.3 Informovať o termíne sprístupnenia severnej veže na roku križovatky Rybníková - 
Hlboká  (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237, JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227) 
Na stavbu severnej veže, želiarskeho domčeka a hradobného múru bolo vydané kolaudačné 
rozhodnutie č. OSaŽP/33648-69281/18/Sm zo dňa 37.07.2018 (právoplatné dňa 09.08.2018). 
Nájomca však nie je zmluvne viazaný žiadnym termínom na sprístupnenie priestorov. 

 



4.3.4 Informovať o aktuálnom stave súdneho sporu so spoločnosťou Billa ohľadom 
zmluvy o prenájme pozemku prináležiacom k supermarketu na Spartakovskej ulici  
(zodp. JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227) 
Stanovisko odboru právneho a majetkového je v prílohe. 
 
4.3.5 Informovať o termíne sprístupnenia parkovania v priestoroch parkovacieho domu 
patriaceho Trnavskému samosprávnemu kraju (zodp. JUDr. Tomašovičová, tel. 
3236227) 
Parkovací dom bol sprístupnený 2. septembra 2019. 
 
4.3.6 Nespokojnosť občanov s odozvou na podnety určené pre odbor dopravy 
a komunálnych služieb najmä v súvislosti s dlhou čakacou dobou od zaslania podnetu 
po realizáciu. Preveriť, či sú rozpočtové položky na strane výdavkov dostatočné pre 
fungovanie ODaKS. 
Ku koncu roka 2018 a na začiatku roka 2019 nastali na ODaKS personálne zmeny, čo mohlo 
mať vplyv na zdržanie sa niektorých požiadaviek. Toho času je na úseku dopravy 9 
zamestnancov pričom každý má svoju samostatnú agendu, ktorej sa venuje a je za ňu 
zodpovedný. Finančné prostriedky na tento rok boli schválené mestským zastupiteľstvom 
v rozsahu 100 000€ dopravné značenie, 475 000€ na opravu a údržbu miestnych komunikácií 
a ich súčastí a na čistenie vpustov. Finančné prostriedky sú prioritne určené na opravu 
a údržbu jestvujúceho dopravného značenia, nové požiadavky na nové dopravné značenie 
musia prejsť návrhovým a následne schvaľovacím procesom cez okresný dopravný 
inšpektorát. Finančné prostriedky na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov sú prioritne 
použité na  opravu výtlkov po zimnom období a následne podľa priorít sú zaraďované ostatné 
opravy. Samozrejme havarijné stavy sú odstraňované bezodkladne. Nakoľko podnetov je veľa 
z rôznych zdrojov, je nutné ich všetky preveriť a stanoviť im prioritu podľa stavu poškodenia. 
Z uvedeného dôvodu sa môže zdať, že niektoré podnety sú odkladané a neskoro riešené. 
Výšku finančných prostriedkov určujú poslanci mestského zastupiteľstva schválením rozpočtu 
na príslušný rok a aj to je jeden limitujúci prvok, ktorý rozhoduje o realizácii alebo nerealizácii, 
či neskoršej realizácii niektorých podnetov. Personálne kapacity, na ktoré sa odbor dopravy 
a komunálnych služieb odvoláva nemusia byť len personálne kapacity odboru ale personálne 
kapacity dodávateľských firiem, ktoré samozrejme nevieme ovplyvniť.    
 
4.3.7 Informovať, či je kosenie za budovou UCM na Bučianskej ulici vykonávané podľa 
plánu (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236106) 
Od 17.9.2019 prebieha štvrtá celomestská kosba, kedy sa pokosia všetky trávnaté plochy, 
vrátane kopca na Bučianskej ulici. Správcovská firma vykonáva kosenie na základe pokynov, 
ktoré vydáva mestský úrad. 
 
4.2.8 Opraviť informačnú tabulu pred sociálnou poisťovňou (zodp. Ing. Stanová, tel. 
3236145) 
Informačná tabula pred sociálnou poisťovňou bola opravená dňa 27.9.2019. 
 
4.2.9 Presunúť chodník na Ulici J. Slottu v zmysle návrhu (príloha) Ing. Zaťka (zodp. Ing. 
arch. Guniš, tel. 3236245) 
Referát dopravného urbanizmu spracuje štúdiu – návrh presunutia chodníka s realizáciou 
kolmých parkovacích miest. Následný proces realizácie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie a samotná realizácia však budú závisieť od finančných 
prostriedkov rozpočtu mesta. 
 

 
 
 
 
 



4.2.10 Zámery komunitných projektov: 
- tieniace prvky a pergoly na detské ihrisko, hojdačky, hracie prvky, stĺpiky na 
cigaretové ohorky (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236106, Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Všetky Vami požadované prvky sa pri navrhovaní prispôsobujú konkrétnej lokalite. Preto je pri 
ich výbere dôležité poznať aspoň orientačné umiestnenie a výber konkrétneho prvku. Keďže 
neboli vo Vašej požiadavke uvedené konkrétne lokality, ani konkrétne prvky, nevieme sa k nej 
bližšie vyjadriť.  
Taktiež nedisponujeme s cenami prvkov. Overenie cien na trhu je možné zabezpečiť 
prostredníctvom prieskumu trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktorým na vybrané 
prvky zabezpečíme predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ).   
 
Keďže objem finančných prostriedkov, ktorým výbor mestskej časti disponuje v tomto roku, nie 
je postačujúci na všetky vymenované prvky, je potrebné konkretizovať len jednu, najviac dve  
z uvedených štyroch oblastí na riešenie.  Na upresnenie odporúčame osobné stretnutie 
s pracovníkmi  MsÚ – ODaKS a OÚRaK.  Pre predstavu v prílohe zasielame cenovú ponuku 
na typové pergoly,  pričom ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.  
 
Taktiež si dovoľujeme informovať, že mesto pripravuje projektové zabezpečenie pre obnovu 
troch vnútroblokov na Tehelnej ulici vrátane športových plôch, ihrísk pre deti predškolského 
a školského veku do 12 rokov, odpočívadiel, mobiliáru a zelene. Do času realizácie budú 
súčasné ihriská udržiavané prostredníctvom správcu v použiteľnom stave. 
 
- náramky ku skrinkám na doklady a menšie veci na kúpalisku Castiglione (zodp. Ing. 
Turčan, tel. 3236430) 
Správa kultúrnych a športových zariadení odhaduje náklady náramky na cca 2 000 eur. 

 
 
 
 
 
 
  
                                     Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
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