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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 z 22.4.2021 
 
 
Vážený pán Štefunko, 
     dňa 12. mája 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 4, ktoré sa konalo formou online diskusie dňa 22. apríla 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. 

 
4.8.1 Odstrániť živý plot pri vstupoch na chodník resp. cyklochodník na Starohájskej 
ulici v rozsahu 1m z každej strany, z dôvodu bezpečnosti (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 
3236245) 
Každú podobnú požiadavku je potrebné podať na oficiálnom tlačive s presným určením 
miesta, fotodokumentáciou a dôvodom podania žiadosti. Žiadosť následne posúdi Okresný 
úrad Trnava, spoločný obecný úrad, Kollárova 8, Trnava. V prípade kladného stanoviska bude 
živý plot v uvedenom rozsahu odstránený. 
Z pohľadu MsÚ – OÚRaK a skúseností s rozhodovaním okresného úradu pri podobných 
požiadavkách sa uvedený dôvod na odstránenie časti živého plota nejaví ako dostatočný. 
 
4.8.2 Orezať živý plot na Hlbokej 15-17. Orezať všetky pri zemi rastúce kríky priamo pri 
hlavnej ceste na Hlbokej ulici a tiež kríky pred vchodmi č. 23 a 24 tak, aby neprekážali 
chodcom (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Rez živého plota na Hlbokej sme zadali firme Tvorsad.  
Dňa 12.05 sme vykonali obhliadku zelene v časti Hlboká. V tejto časti odstránime suché 
dreviny a náletové dreviny. Kry zasahujúce do chodníkov budú orezané v priebehu augusta 
2021. 
 
4.8.3 Orezať neperspektívne kroviny a zeleň v bezprostrednom okolí Strediska sociálnej 
starostlivosti a to hlavne v prednej časti a zároveň skultúrniť priestor v okolí 
miniparčíka, ktorý sa nachádza medzi strediskom a autobusovou zastávkou na Ulici V. 
Clementisa (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Stav drevín a krov sme v danej lokalite boli skontrolovať. Náletové a nežiaduce dreviny  boli 
podané na konanie na súhlas o výrub drevín. Je potrebné počkať na rozhodnutie.  Žiadosť 
bola na náletové slivky, ktoré rastú v prednej časti. V prípade, ak by ste chceli požiadať ešte 
aj o iné dreviny, je potrebné postupovať v zmysle predchádzajúcich bodov. 
                                      



4.8.4 Informovať o stave požiadavky „...presun chodníka na ulici J. Slottu. Podľa nového 
trasovania by chodník mohol byť presunutý za kolmé parkovacie miesta...“ (zodp. Ing. 
arch. Horváth, tel. 3236245) 
Na zadaní na sa pracuje, po skompletizovaní bude zadanie poslané na odbor investičnej 
výstavby. 
 
4.8.5 Preveriť stav kolónií mestských holubov, overiť či ide o zvýšený výskyt oproti 
iným rokom (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Stav kolónií mestských tzv. ferálnych  holubov (Columba livia f. domestica) nebol  
v predchádzajúcom  období  zvýšený. Na mestskom úrade neboli  v rokoch 2019 – 2021 
evidované  hlásenia  o zvýšenom  množstve kolónií mestských holubov.  V zmysle § 4 ods. 3  
zákona o ochrane prírody sa zakazuje  odchytávať  a usmrcovať živočíchy na miestach ich 
prirodzeného výskytu; tento zákaz neplatí, ak sa odchytávanie alebo usmrcovanie uskutočňuje 
v súvislosti s vykonávaním vedeckovýskumnej činnosti, alebo ak hrozí bezprostredné 
ohrozenie života alebo zdravia človeka, alebo poškodenie jeho majetku, alebo ak to 
ustanovujú osobitné predpisy. Z tohto dôvodu Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, 
prostredníctvom odboru stavebného a životného prostredia preveroval stav kolónií na  
Regionálnom  úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorý ku dnešnému dňu 
taktiež nezaznamenal zvýšený stav kolónií mestských holubov. 
 
4.8.6 Na základe vízie mesta presadzovať zavádzanie prvkov upokojovania dopravy na 
cestách a sídliskách v rámci mesta (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245 a Ing. Škoda, 
tel. 3236113): 
- vytvoriť Zónu 30 na sídlisku Tehelná (od Bučianskej po Starohájsku) a Družba (od J. 
Slottu po T. Tekela)  
Odbor územného rozvoja a koncepcií spracuje návrh na osadenie dopravného značenia na 
sídliskách, ktoré následne zašle na odbor dopravy na určenie trvalého dopravného značenia. 
Po odsúhlasení dotknutými orgánmi bude dopravné značenie osadené. 

 
- navrhnúť nové usporiadanie dopravného koridoru na ulici V. Clementisa, posúdiť celú 
ulicu v spojení s navrhovanou cyklotrasou v rámci upokojenia dopravy (návrh Ing. 
Zaťka v prílohe zápisnice) 
Aktuálne externý konzultant (Cyklokoalícia) spracováva návrh na trasovanie cyklotrasy na tejto 
ulici, následne podľa návrhu riešenia je možné sa zoberať celým priestorom. 
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