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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 19.2.2020 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 24. marca 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 2, ktoré sa konalo 19. februára 2020. 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. 

 
2.6.1 VMČ požaduje, aby sa v rámci revitalizácie vnútroblokov pri Čajkovského 14 - 23 
vybudovalo stanovisko PPK pred bytovým domom Čajkovského 21 (namiesto 
budovania v rámci etáp) (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134, Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Ihneď po schválení  zaradenia projektu do 1. aktualizácie rozpočtu v aprílovom MZ budeme 
riešiť Zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre tento kalendárny rok a dáme 
doňho aj požiadavku na stanovisko PPK v zmysle požiadavky VMČ.  K otázke orientačného 
termínu realizácie tejto investície nevieme toho času zaujať stanovisko. Požiadavkou VMČ je, 
aby sa stojiská pre polopodzemné kontajnery vybudovali v rámci tejto revitalizácie a nie v rámci 
výstavby nových kontajnerovísk postupnou výstavbou na sídlisku Prednádražie. 
Upozorňujeme však na skutočnosť, že projektová dokumentácia Stojiská polopodzemných 
kontajnerov na sídlisku Prednádražie, III. etapa rieši v predmetnom území dve nové stojiská 
č. 11 a 12 a tie sú navrhnuté z vonkajšej strany obytných domov, t. j. nie v riešenom 
vnútrobloku. Pre názornosť príloha Stojiská 11 a 12 na Čajkovského ulici. 
 
2.6.2 Umiestnenie stojiska č.5 vyvolalo medzi zúčastnenými nevôľu, nakoľko sa 
nachádza blízko balkónov a občania sa obávajú zápachu hlavne v letných mesiacoch. 
VMČ požaduje preskúmať projektantom možnosti umiestnenia tohto stojiska podľa 
doloženého nákresu v prílohe č. 2 (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Stojisko č. 5 na Mozartovej ulici 4 je v súčasnosti predmetom verejného obstarávania na 
realizáciu stavby. Navrhujeme, aby sa premiestnenie pozície navrhovaného stojiska riešilo až 
pred samotnou realizáciou – zmenou stavby pred jej dokončením. Projektant Ing. Kováčik 
novú pozíciu stojiska už vyprojektoval – príloha Stojisko 5 zmena. 
 
2.6.3 Občania z bytového domu v parku J.Kráľa (Staničná ul.) sa zaujímajú o osud ich 
existujúceho stojiska. Keďže najbližšie PPK stojisko je naprojektované až na 
Lomonosovovej ulici, budú používať to, alebo im exitujúce stojisko zostane 
zachované? (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Projektové dokumentácie, ktoré má OIV k dispozícii od FCC nerieši nové stojisko pre 
kontajnery na Staničnej ulici. 
 
2.6.4 Občanom chýba chodník, ktorý by doplnil novovybudovaný chodník poza bytové 
družstvo tak, aby ľudia idúci z Botanickej napr. na poštu nemuseli používať rozbitý 
povrch medzi garážami. Pre starších ľudí alebo kočíky je to problém a musia si 
nadchádzať až k prechodu cez Beethovenovu ul. Očakávali teda aj chodník vedúci od 



pošty poza garáže kolmo k plotu špeciálnej školy, čim by sa dotvoril trojuholník. Je 
vhodné dobudovať tento chodník, alebo bude problém vyriešený v rámci plánovaných 
zmien v mieste garáží? (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
OÚRaK pri koncipovaní trasy chodníka, mal Vami požadovanú trasu poza garáže nakreslenú 
v prvotnom návrhu zadania. Na rôznych interných rokovaniach mesta však trasa zo zadania 
vypadla, nakoľko bolo vyhodnotené, že trasu nebudú chodci používať, pretože je dlhšia ako 
trasa cez priestor garáží. Ako vhodnejšie riešenie bolo navrhnuté finančnú čiastku smerovanú 
do chodníka investovať do opravy povrchu - preasfaltovanie a zastabilizovanie jestvujúcich 
betónových plôch v okolí garáží. Vyhodnotené bolo, že suma potrebná na trasu chodníka poza 
garáže + doplnenie adekvátneho verejného osvetlenia a zrušenie príslušnej zelene parčíka je 
čiastka cca rovnaká ako pri oprave povrchu garáží, ktorý je aj tak potrebné spraviť. 
Degradované plochy v okolí garáží tvoria zároveň prístupovú cestu k objektu ZŠ. Opravou 
povrchu v okolí garáží, ľudia automaticky prestanú využívať nezmyselný chodník. 
OÚRaK samozrejme môže požadovaný chodník navrhnúť na zaradenie do rozpočtu mesta na 
nasledujúce obdobie avšak pôvodné odsúhlasené riešenie považuje za vhodnejšie. 
Požiadavku evidujeme a bude posudzovaná pri zostavovaní rozpočtu na nasledujúce obdobie. 
 
2.6.5 VMČ žiada reklamovať navrátenie chodníka do pôvodného stavu po rozkopávke, 
jedná sa o miesto pri prechode pre chodcov paralelnom s Tajovského ul., medzi novým 
bytovým domom s nájomnými bytmi a oblasťou okolo polikliniky (GPS súradnice 
48.369365, 17.568610). Dlažba je tu uložená krivo, s medzerami a prepadlinami. (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb preverí miesto rozkopávky a na základe toho vyzve 
realizátora na zjednanie nápravy. 
 
2.6.6 VMČ žiada obnoviť náter na lavičkách vo vnútrobloku Čajkovského 19 - 23 (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Vašu požiadavku sme zaevidovali a budeme sa ňou zaoberať po skončení mimoriadnej 
situácie. Je potrebné ale zdôrazniť, že sa po skončení tejto mimoriadnej situácie budú 
vykonávať z najväčšou pravdepodobnosťou len nutné opravy. 
 
2.6.7 VMČ reaguje na odpoveď MÚ z posledného rokovania č. 2.5.5 - tri smetné sú málo 
pre takto frekventované miesto a sú rýchlo naplnené. Požadujeme doplniť tri 
kameninové koše: pred COOP Jednota, pred pohostinstvo Cassale a pred kvetinárstvo 
(resp. vyústenie schodiska) (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Zatiaľ neuvažujeme v tejto lokalite pridať ďalšie malé smetné nádoby. 
 
2.6.8 VMČ žiada riešiť situáciu so stojacou vodou pred BD Tajovského 10-12, kde voda 
po daždi neodteká do trávy. (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Po presnom zadefinovaní miesta, kde prichádza k zaplavovaniu komunikácie zabezpečíme 
premeranie spádových pomerov a návrh možného riešenia odvodnenia. 
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