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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 20.6.2019 
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 16. júla 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 3, ktoré sa konalo 20. júna 2019. 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. 

 
3.3.1 Vyznačiť žltú čiaru pre bytovým domom Arboria na Veternej ulici (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb vypracoval príslušné dopravné značenia, ktoré bolo 
určené a je toho času zadané na realizáciu aj keď nie v úplne plnej miere nakoľko sa začína 
výstavba okružnej križovatky. 
 
3.3.2 Obnoviť náter priechodu pre chodcov na Veternej ulici a zvýšiť jeho prehľadnosť 
(zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Podnet zaradíme do zoznamu na obnovu dopravného značenia a podľa kapacitných možností 
firmy realizujúcej obnovu dopravného značenia príde k jeho obnove. 
  
3.3.3 Opraviť, resp. zasypať diery na sídlisku Hliny pri Tesco Express a pri vchode č. 20 
(zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Na 7.augusta 2019 bolo zvolané stretnutie so správcom kanalizačných sietí, na ktorom budú 
riešené nielen prepadávajúce sa diery uvedené v zápisnici zo zasadania VMČ, ale aj 
problematika ostatných prepadávajúcich sa dier v okolí kanalizačných poklopov na celom 
území mesta Trnava. Kompetencia pre zasypanie dier bude závisieť od toho, či sa na 
predmetných miestach bude vyskytovať porucha na kanalizačnom vedení. V prípade, že 
kanalizačné vedene bude bez poruchy, následne bude mestom zabezpečené zasypanie 
daných dier, ktoré už boli v minulých rokoch viacnásobne zasypávané a vždy prišlo 
k opätovnému prepadnutiu zeminy. 
 
3.3.4 Opraviť prepadajúci sa chodník pri bytovom dome Na hlinách 1 a, b, c (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Prepadávajúci chodník bude opravený do konca augusta. 
 
 
 



3.3.5 Osadiť značku zákaz státia na konci Hviezdnej ulice pri detskom ihrisku (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb situáciu preverí, následne vypracuje návrh nového 
dopravného značenia a v prípade získania súhlasného stanoviska z Okresného dopravného 
inšpektorátu a určenia bude môcť pristúpiť k jeho realizácii. 
 
3.3.6 Informovať o krokoch mesta k zlepšeniu dopadu klímy a prehrievania sídliska 
Hliny (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
V súčasnosti  prebieha prvá fáza projekčných prác pre rekonštrukciu dvorovej časti za 
prevádzkou Kysuca -  Na hlinách 42 – 64.  Projektant spracováva jednoduchý grafický 
koncept  obnovy a modernizácie vnútrobloku vrátane lokalitného programu, ktorý bude po 
odsúhlasení objednávateľom slúžiť ako podklad pre spracovanie projektu. Ešte pred začatím 
prác na projektovej dokumentácii bude koncept vrátane vizualizácií predložený VMČ a 
verejnosti na pripomienkovanie.  Podľa uzatvorenej zmluvy  by mal byť projekt dokončený 
a odovzdaný mestu cca v polovici novembra.  Realizácia obnovy dvora bude navrhnutá na 
zaradenie do návrhu rozpočtu mesta na rok 2020.   
Predmetom riešenia PD je modernizácia existujúceho verejného športového ihriska a 
detského ihriska, doplnenie fit a workout prvkov pre mládež a dospelých, zachovanie trávnatej 
plochy dvora pre voľnočasové aktivity,  ponechanie svahu na sánkovanie vrátane voľnej 
dojazdovej plochy,  spevnenie vyšliapaného chodníka medzi dvorom a ulicami Strmá 
a Saleziánska vrátane prechodu po svahu,  doplnenie existujúcich spevnených plôch, 
vyriešenie problému splavovania zeminy zo svahu na chodníky,  obnovenie a doplnenie 
vegetácie a mobiliáru.  Vo vzťahu k eliminácii prehrievania bude projekt v území riešiť - 
doplňujúce spevnené plochy ako vodopriepustné,  vodný prvok na hry detí a ochladenie 
vzduchu,  pítko, rozšírenie stromovej a kríkovej vegetácie, tieniace prvky. 
Projekt nerieši problematiku parkovania, keďže sa existujúce dvorové parkovisko nachádza 
mimo vyčlenenú hranicu záujmového územia.  Táto otázka by mala byť  súčasťou projektov 
zameraných špeciálne na parkovanie nielen v danej lokalite, ale aj v širšom nadväzujúcom 
okolí.  
Mesto má zámer postupne revitalizovať sídliskové dvory a  prispôsobovať ich na nové potreby 
obyvateľov. V prípade dvora Na hlinách, za prevádzkou Kysuca,  vytvoriť moderný priestor pre 
relax a oddych rezidentov všetkých vekových kategórií.   Nové  riešenia  majú  v  území 
podporiť oživenie spoločenských kontaktov miestnych obyvateľov; reflektovať súčasné 
požiadavky adaptácie mesta na zmeny klímy,  požiadavky na manažment dažďovej vody, 
prírode blízke riešenia a  prírode blízku starostlivosť o vegetáciu.   
Mesto má zámer zadať riešenia pre vylepšenie dopadov zmeny klímy aj pri pripravovanom 
obstaraní projektovej dokumentácie na parkovací dom Na hlinách – Saleziánska 22 – 52, kde 
bude priamo na objekte parkovacieho domu aplikovaná trvalá strešná a popínavá 
vegetácia  a v území dvora riešené opatrenia na retenciu vody, a tým aj celkového 
ochladzovanie územia.  

 
3.3.7 Na mestskom úrade vytvoriť evidenciu požiadaviek občanov (zodp. Ing. Stanová, 
tel. 3236145) 
Pripomienky a požiadavky občanov odporúčame podávať písomne, alebo elektronicky. Každá 
požiadavka je potom riadne zaevidovaná a pridelená zodpovednému pracovníkovi, ktorý na 
ňu v stanovenom termíne odpovie.  
 
3.3.8 Doplniť dodatkovú značku k značke obmedzujúcej rýchlosť na Cukrovej ulici, aby 
sa jej platnosť vzťahovala len na pracovné dni v hodinách dopravnej špičky (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Nakoľko sa jedná o prenosné dopravné značenie, ktoré je osadené v súvislosti s plánovanou 
výstavbou na ulici Cukrová, Odbor dopravy a komunálnych služieb preverí reálnu 
opodstatnenosť osadenia tejto značky nakoľko sa javí, že stavba sa nerealizuje. Následne 
vyzve realizátora stavby, aby dopravné značenie používal naozaj len v prípade kedy je to 
nevyhnuté z dôvodu zabezpečenia vjazdu a výjazdu vozidiel stavby. 



3.3.9 Osadiť dopravné zrkadlo na Saleziánskej ulici tak, aby ho nezakrývala vedľa 
stojaca lipa (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb preverí možnosť trvalého riešenia na tvare miesta aj za 
účasti Okresného dopravného inšpektorátu. 

 
3.3.10 Opraviť verejné osvetlenie na Saleziánskej ulici, ktoré je poškodené následkom 
dopravnej nehody (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Oprava verejného osvetlenia po dopravnej nehode bude vykonaná v priebehu mesiaca 
september , nakoľko potrebné komponenty – stožiar + výložník nie sú momentálne k dispozícii 
na sklade a bolo potrebné ich objednať, pričom dodacie lehoty z výroby sú cca 8 týždňov.  V 
prípade skoršieho dodania potrebných komponentov bude verejné osvetlenie bezodkladne 
opravené. 

 
3.3.11 Vykonať radikálny orez dvoch vŕb na Saleziánskej 32-38, ktoré sa často lámu 
(zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Radikálny (zosadzovací) rez vŕb sa vykonáva v predjarí, počas roku sa realizuje len 
bezpečnostný, zdravotný a redukčný rez vŕb. 
Pri zosadzovacom reze sa odstraňuje podstatná časť koruny, redukujú sa kostrové konáre 
a niekedy aj kmeň. Svojím rozsahom má deštrukčný vplyv na stromy a preto je neprípustné 
vykonávať rez na zdravých stromoch s primárnou korunou. Realizuje sa len v prípade 
bezprostrednej hrozby zlyhania stromu, ak je opodstatnené predmetný strom na stanovišti 
zachovať. Cieľom rezu je zníženie rizika vývratu, zlomu kmeňa, či rozpadu koruny pri stromoch 
s narušenou stabilitou. 
Po zosadzovacom reze strom vytvorí sekundárnu korunu zo sekundárnych konárov, ktorá je 
menej stabilná a je väčšia pravdepodobnosť vylomenia konárov ako u primárnej koruny. 
Z tohto dôvodu je v mnohých prípadoch lepšie, ak sa na stromoch vykonáva len bezpečnostný, 
zdravotný a či redukčný rez, tak ako sa doteraz realizoval na vŕbach rastúcich pred bytovým 
domom na Saleziánskej ulici 32-38. 

 
3.3.12 Informovať, ako mesto postupuje pri chove, držaní a ochrane zvierat na území 
mesta, keď v tejto veci nemá aktuálne prijaté žiadne VZN (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
Mesto Trnava neeviduje žiadne podnety, ktoré by sa týkali chovu, držania a ochrany zvierat. 
V zmysle zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti kontrolu zdravia a ochrany zvierat 
vykonáva Regionálna veterinárna a potravinová správa. 
Zákon 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v § 53 ods.2 dáva obci možnosť ustanoviť vo 
všeobecne záväznom nariadení podrobnosti iba o územných podmienkach pre chov a držanie 
zvierat. Mesto Trnava má problematiku chovu zvierat čiastočne riešenú v územnom pláne, kde 
je v časti regulatívy stanovené, že chovom nesmie prísť k obťažovaniu okolia neprimeraným 
hlukom, zápachom, výskytom hlodavcov,... 
V prípade spoločenskej požiadavky na potrebu takéhoto VZN zabezpečí Mestský úrad jeho 
spracovanie. 
 
 
 
                                     Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
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