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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 23.9.2021  
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 6.10.2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica z rokovania VMČ č. 3 
Trnava – sever, ktoré sa konalo dňa 23.9.2021. 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. 

 
3.11.1 Dočasne vybudovať/vyznačiť vyhradené parkovacie miesto pre autobusy MHD, 
prípadne nájsť iné miesto/riešenie pre odstavenie autobusu v prípade prestávky vodiča. 
Zároveň kontaktovať spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. pre usmernenie vodičov tak, aby 
nedochádzalo k porušovaniu dopravných predpisov na tejto zastávke (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236117) 
Odbor dopravy absolvoval 13.10.2021 stretnutie za účasti dopravcu aj dopravnej polície za 
účelom vyriešenia problému v predmetom území. Výsledkom je, že dopravca poučí vodičov, 
odbor dopravy zabezpečí vyznačenie zastávok a vypracuje návrh dopravného značenia na 
plochu pre odstavenie autobusov počas čakania na pristavenie na zastávku. 
 
3.11.2 Informovať, v akom stave sa nachádza návrh rekonštrukcie ulice Slnečná, najmä 
z hľadiska výsadby zelene, prašnosti, hluku a dopravného riešenia pre obmedzenie 
maximálnej povolenej rýchlosti (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor Územného rozvoja a koncepcií spracováva podklady na spracovanie dopravnej štúdie 
uličného priestoru pre ulice Slnečná a Ustianska. Štúdia  bude riešiť celý uličný priestor týchto 
ulíc tak, aby sa určilo čo na týchto uliciach môže byť a v akom rozsahu (chodníky, cyklotrasa, 
zeleň, komunikácia a parkovanie). Súčasťou štúdie bude aj návrh riešenia križovatky Slnečná 
– Ustianska – Hlúbika. 
 

3.11.3 Orezať konáre stromov v úseku kruhovej križovatky pri Arkadii na Veternej ulici, 
nakoľko autobusy, ktoré prechádzajú týmto úsekom poškodzujú stromy v blízkosti 
križovatky (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Orez konárov v uvedenom úseku mesto neplánuje. 
 
3.11.4 Informovať, či mesto neplánuje v budúcnosti rozšírenie parkoviska pri ZŠ Nám. 
SUT pre zamestnancov školy (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Mesto Trnava neplánuje rozšíriť parkovisko pri ZŠ Námestie SUT. 
 
3.11.5 Informovať, po akú ulicu sa bude rekonštruovať Hajdóczyho ulica v smere od 
Slnečnej ulice – Pekné pole, či sa jedná o celú komunikáciu, alebo len po konkrétnu 
ulicu (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 



Rekonštrukcia ulice Hajdóczyho bude vykonaná v celom profile ulice. Rekonštrukcia od 
Maximiliána Hella smerom na Pekné pole sa neplánuje z dôvodu nevypriadaných pozemkov.  
 
3.11.6 Vytvoriť nový výbeh pre psy na Peknom poli spolu s osadením košov 
a vrecúškami na psie exkrementy (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Požiadavku na vybudovanie výbehu pre psov v lokalite Pekné pole evidujeme a budeme sa 
ňou zaoberať. Doplnením psieho výbehu dôjde v  aktualizácii  príloh č. 1 a č. 2  VZN č. 485 o 
niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava, čo si vrátane schválenia v mestskom 
zastupiteľstve vyžiada nevyhnutný čas. 
 
3.11.7 Osadiť kontajner na separáciu skla na rohu Hviezdnej ulice s ulicou J.Hlubíka 
(zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Požiadavka bola zaslaná spolupracujúcej firme a bude zrealizovaná v mesiaci október 2021. 
 
3.11.8 Kontaktovať spoločnosti WOFIS s.r.o., ktorá vykonávala opravu pri výmenníkovej 
stanici na konci ulice Saleziánska č.22, kde do dnešného dňa nebola zaplátaná časť 
komunikácie (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Odbor dopravy kontaktuje spoločnosť WOFIS s.r.o. s požiadavkou o opravu poškodenej 
komunikácie. 
 
3.11.9 Odstrániť roxorovú tyč, ktorá sa nachádza na Saleziánskej 52  
Roxorová tyč pred domom na Saleziánskej 52 bola odstránená. 
 
3.11.10 Požiadať správcu Nového cintorína na Ulici Terézie Vansovej, aby pravidelnú 
kosbu okolo hrobových miest, vykonávali podľa možnosti čo najohľaduplnejšie, 
nakoľko po poslednej kosbe bolo viacero hrobových miest pokrytých pokosenou 
trávou (zodp. Ing. Tomašovičová, tel. 3236430) 
Znečistenie hrobov, ku ktorému môže dôjsť pri kosení na cintorínoch v správe MSMT, 
odstraňujeme ihneď po kosení a hroby uvedieme do pôvodného stavu. I napriek tomu však 
zabezpečíme dôslednú kontrolu prác pri kosení trávnatých porastov na spravovaných 
cintorínoch. 
 

3.11.11. Kontaktovať spoločnosť Tesco na Veternej ulici so žiadosťou o premiestnenie 

prístrešku na bicykle z dôvodu vyššej frekvencie ľudí a cyklistov (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Prístrešok na bicykle bol posunutý tak, aby netvoril prekážku na chodníku. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     JUDr. Igor Kršiak  
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