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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 19.5.2021  
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 25.5.2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica z rokovania VMČ č. 3 
Trnava – sever, ktoré sa konalo dňa 19.5.2021. Nižšie sú uvedené odpovede na požiadavky 
predložené v uvedenej zápisnici.  
     V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, 
ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri každej požiadavke. 

 
3.10.1 Obyvatelia Pekného poľa žiadajú o informáciu či mesto Trnava, prípadne 
spoločnosť Arriva Slovakia a.s. plánuje v budúcnosti vybudovanie zastávky MHD v tejto 
lokalite, nakoľko najbližšia zastávka MHD je až na ulici J. Hlubíka (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
V zmysle platnej legislatívy je zriaďovateľom zastávok na území obce obec, z uvedeného je 
zrejmé, že spoločnosť Arriava nemôže zriadiť zastávku v lokalite Pekné pole. V súčasnosti 
mesto Trnava spracováva dva dokumenty v oblasti mestskej autobusovej dopravy a to plán 
dopravnej obslužnosti a aj projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy. Oba 
dokumenty sú v štádiu prípravy a na základe aj skorších žiadostí od obyvateľov z tejto lokality 
boli spracovatelia oboch dokumentov požiadaný o prehodnotenie možnosti umiestnenia 
zastávky a prípadného vedenia linky aj do tejto lokality. Termín samotnej realizácie nie je 
možné toho času prisľúbiť, nakoľko oba dokumenty sú v príprave a prebieha ich 
pripomienkovanie a spracovávanie.  
 
3.10.2 VMČ žiada o výmenu zrkadiel na Kukučínovej ulici za väčšie, najmä v časti 
križovatky Robotnícka-Kukučínova-Jánošíková, kde už prišlo k dopravnej nehode 
z dôvodu zlej viditeľnosti  (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Mesto Trnava po výsadbe zelene už vyzvalo firmu zabezpečujúcu údržbu dopravného 
značenia o nastavenie všetkých zrkadiel na Kukučínovej ulici. Nakoľko neprišlo k spätnej 
väzbe či sa práce už vykonali budeme ich kontaktovať. Následne aj za účasti Okresného 
dopravného inšpektorátu príde k zhodnoteniu dopravnej situácie a po konštatovaní, že je to 
potrebné môže prísť k výmene dopraných zrkadiel. 
 

3.10.3 Obyvatelia sídliska Na Hlinách opätovne žiadajú o komplexnú deratizáciu sídliska 
na miestach podľa prílohy v zápisnici, z dôvodu veľkého výskytu hlodavcov, ktoré si 
vytvárajú hniezda popri chodníkoch, kde neskôr dochádza ku prepadávaniu pôdy 
a vytváraniu nebezpečných miest (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Požiadavka na vykonanie opakovanej deratizácie sídliska Na Hlinách bola odstúpená na 
vybavenie spolupracujúcej firme. Predpokladaný termín deratizácie je jún 2021. 
 



3.10.4 VMČ žiada o  čo najväčší orez kríkov na Špačinskej ulici popri stojiskách na 
odpad (najviac problematické pri bytovom dome č. 19), z dôvodu kolízie chodcov 
a cyklistov na novo vybudovanom cyklochodníku pre nedostatočnú viditeľnosť (zodp. 
Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 

Živé ploty okolo stojísk boli orezané podľa požiadavky. 
 
3.10.5 Na ulici J. Hlubíka požadujeme vysadenie kríkov prípadne tují z dôvodu, že si 
vodiči skracujú cestu krížom na Pažitnú ulicu cez zeleň (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 
3236245, Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií už viackrát prehodnocoval požiadavky na zabránenie 
prejazdu vozidiel cez stredový zelený pás na Ulici Jána Hlúbika. Stromy v stredovom páse boli 
vysadené v rôznych časových obdobiach na miesta mimo ochranných pásiem podzemných 
inžinierskych sietí. V súčasnosti hustota porastu stromov zodpovedá priestorovým 
požiadavkám na ich zdarný rozvoj a podmienkam technickej infraštruktúry. Napriek tomu na 
Ulici J. Hlúbika v jesennom období vysadíme dreviny tak, aby bolo pre autá zložitejšie 
skracovať si cestu cez zelený pás, čo však nezaručuje, že vodiči si nenájdu iný priestor, ktorým 
budú tento úsek križovať. 
 
3.10.6 Obyvatelia vnútrobloku na Špačinskej ulici požadujú informáciu, v akom stave sa 
nachádzajú úpravy vjazdov/výjazdov na Hajdóczyho ulicu a či sa mesto zaoberá 
úpravou vnútroblokových komunikácii (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
OÚRaK referát dopravného urbanizmu rieši situáciu vo vnútrobloku na Špačinskej ulici 
a pracuje na novej organizácií dopravy. Reorganizácie dopravy sa týka aj možnosť prípadného 
vyznačenia nových parkovacích miest a úprava polomerov na nárožiach vo vnútrobloku. 
 
3.10.7 VMČ žiada o opravu výtlkov na Ustianskej ulici. Takisto požaduje opravu 
kanálových vpustov na Nám SUT – Špačinská ulica (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Požiadavku na opravu výtlkov na ulici Ustianska sme zaslali firme, ktorá zabezpečuje pre 
mesto opravu a údržbu komunikácií. Termín: jún 2021. 
 
3.10.8 Na Nám. J .Herdu vedľa parkoviska, bola osadená značka zákaz zastavenia, ktorú 
vodiči ignorujú. Z toho dôvodu žiadame MsP o pravidelnú kontrolu tohto úseku (zodp. 
JUDr. Ranuša, tel. 3236409) 
S požiadavkou VMČ č. 3 budú oboznámené hliadky mestskej polície, ktoré v rámci našich 
možností zamerajú pri hliadkovej činnosti pozornosť na opísané protiprávne konanie 
v uvedenom úseku. 
Napriek tomu, že dopravné priestupky sú najfrekventovanejší delikt, ktorým sa mestská polícia 
pri svojej činnosti zaoberá a napriek tomu, že máme vedomosť o neustálom páchaní 
priestupkov v statickej doprave na celom území mesta, nie je možné zabezpečiť aby každé 
protiprávne zastavenie a státie motorového vozidla bolo mestskou políciou zistené. Dôvodom 
sú naše kapacitné možnosti a množstvo úloh, ktoré sú na nás kladené. V prípade spáchania 
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, odporúčame občanom obrátiť sa 
na stálu službu Mestskej polície mesta Trnava prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky 159 
v čase spáchania priestupku. Na miesto bude vyslaná hliadka, ktorá posúdi, či sa priestupok 
stal a ak áno, vykoná úkony smerujúce k jeho objasneniu.  
 
3.10.9 Pán Bulla požaduje úpravu vozovky zbrúsením asfaltu na Špačinskej ulici vedľa 
kruhovej križovatky. Dažďová voda, ktorá má odtekať do najbližšieho kanalizačného 
vpustu z dôvodu zlého spádovania časti asfaltovej komunikácie, odteká opačným 
smerom na chodník, kde dochádza k jeho zaplavovaniu. Takisto žiada o vyčistenie 
tohto kanalizačného vpustu (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Povrch vozovky bude odfrézovaný v priebehu mesiaca jún 2021 s prihliadnutím na voľné 
výrobné a technické kapacity, zároveň bude vyčistený aj vpust. 
 



3.10.10 Obyvatelia vnútrobloku na Špačinskej ulici 7 – 29 požadujú osadenie stojanov 
na bicykle pred bytovými domami. Umiestnenie konzultovať s predsedom výboru 
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Po stretnutí zodpovedných pracovníkom mesta, predsedu VMČ a správcu bytového domu 
Špačinská 21 priamo na mieste bolo dohodnuté, že pred bytovým domom bude vybudovaná 
spevnená plocha na ktorej budú osadené tri cyklostojany. 
 
3.10.11 VMČ požaduje správne nastavenie dopravného zrkadla na Trstínskej ulici oproti 
Skladovej ulici (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Predmetné dopravné zrkadlo už bolo zadané na nastavenie. Ak sa tak ešte nestalo, bude firma 
zabezpečujúca údržbu dopravného značenia vyzvaná na zjednanie nápravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     JUDr. Igor Kršiak  
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