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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 1 z 24.4.2019 
 
Vážený pán Krajčo, 
     dňa 21. mája 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 1, ktoré sa konalo 24. apríla 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. 

 
1.2.1 Vybaviť parky v centrálnej mestskej zóne vhodným typom odpadových košov 
a lavičiek odolávajúcim vandalským útokom (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Odbor  dopravy  a  komunálnych    služieb  v  spolupráci  so  zberovou   spoločnosťou  
zabezpečuje  opravu  a  údržbu malých  smetných  nádoby v centrálnej mestskej zóne. 
Samotný nákup a inštaláciu zabezpečuje zberová spoločnosť. Do CMZ sa postupne 
umiestňujú smetné nádoby, ktoré sú vyrobené z vymývaného betónu. Kôš je vybavený vložkou 
z pozinkovaného plechu s objemom 85 litrov. Prednosťou tohto typu koša je vysoká hmotnosť 
- odolnosť voči vandalizmu. Osádzanie antivandalských lavičiek v centrálnej mestskej zóne je 
v dlhodobej vízii mesta, avšak v tomto roku sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
v rozpočte mesta realizovať nebude. 
 
1.2.2 Riešiť nerešpektovanie MÚSES v centrálnej mestskej zóne spoločnosťou 
vykonávajúcou výstavbu na Štefánikovej 131/41, nedodržiavajú regulatívy územného 
plánu (Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií pri vyjadrovaní sa k zástavbe v území 
CMZ vychádza z platného Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava, ktorý je platný 
od roku 1994. VZN č. 57 o ÚPN CMZ Trnava, ktorým sa vydal doplnok č.1 k VZN č.43/93 
o Územnom pláne mesta Trnava, bol schválený uznesením MZ mesta Trnava č. 57 zo dňa 
28.6.1994. VZN č.57 bolo počas platnosti viackrát dopĺňané viacerými VZN v súvislosti so 
zmenami a doplnkami, ktoré boli vyvolané počas platnosti pôvodného VZN. Taktiež bolo 
pôvodné VZN doplnené o VZN č.334 tak, že v poslednom odseku, v hlave IV sa dopĺňa a mení 
v znení:  
- zabezpečiť v lokalitách podľa ÚPN CMZ, v znení neskorších zmien a úprav, kvantitatívne 
zvýšenie zastúpenia zelených plôch v CMZ a ich kvalitatívne funkčnopriestorové parametre, v 
súlade s dokumentom aktualizovaného dokumentu MÚSES mesta Trnava  
K tomu je potrebné ale poznamenať nasledovné : 
VZN č.334 ktorým sa dopĺňa VZN č.57 v znení VZN č. 258 o ÚPN CMZ Trnava bolo schválené 
MZ mesta Trnava 16.7.2009 z dôvodu vyvolanej Zmeny  01/2008 k ÚPN CMZ Trnava – 
Komerčno-športové centrum Štadión Antona Malatinského. V návrhu MÚSES nie je konkrétne 



kvantifikovaná výmera potreby zelene v jednotlivých dvoroch meštianskej zástavby v rámci 
urbanistického obvodu č.1 – Horné mesto. 
V zmysle platnej záväznej časti ÚPN mesta Trnava (VZN č.466) je plocha na ktorej je zámer 
realizovať rekonštrukciu a dostavbu objektu č.41 na Štefánikovej ulici vedená ako funkčný kód 
B 01 – mestotvorná polyfunkcia. 

Pre uvedený funkčný kód platia na území mesta Trnava nasledovné ukazovatele intenzity 
využitia územia : 
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0,35 2,1 0,25 neplatí pre územie MPR (pre ktoré stanovuje 
intenzitu využitia územia ÚPN CMZ Trnava, 
resp. požiadavky prísl. Orgánu pamiatkovej 

ochrany) 
 

(x) – ustúpené podlažie alt. podkrovie v 
rozsahu max. 50% plochy podlažia pod ním, 
možné využitie výškového akcentu do 8 NP, 

resp. 26 m (nesmie narušiť historickú 
panorámu a siluetu historického jadra) 

 
 

Na strechách a terasách objektov bloku 
aplikovať strešnú zeleň v rozsahu určenom v 

doplňujúcich ustanoveniach. 

 

Z uvedenej tabuľky (časť poznámky) je zrejmé, že pre územie MPR v rámci CMZ neplatia 
vyššie uvedené indexy a koeficienty. To znamená, že neplatí ani aj koeficient pre výmeru 
zelene 0,25. 

V zmysle platného ÚPN CMZ Trnava  - výkresu č.2/2 hmotovo-priestorové regulatívy a limity 
zástavby je záväzne riešené v prednej časti pozemku ponechanie uličného krídla, severného 
dvorového a stredného dvorového krídla. V zadnej časti pozemku je doporučená dostavba 
celého pozemku vo forme pokračovania severného dvorového krídla a uzavretie v zadnej časti 
pozemku zadným dvorovým krídlom do výšky 2 nadzemných podlaží a ukončením pultovou 
alebo sedlovou strechou.  

Na základe nesúhlasných stanovísk dotknutých účastníkov v rámci územného konania bol 
rozsah zástavby aj po konzultácii s nadriadeným orgánom Okresným úradom v Trnave – 
odborom výstavby a bytovej politiky zmenšený tak, že v súčasnosti je v zadnej časti pozemku 
realizovaná len časť zadného severného dvorového krídla s tým, že časť z tohto krídla je 
znížená z dôvodu doplnenia svetlotechnickej štúdie o 1 nadzemné podlažie. 

Uvádzame tú skutočnosť, že v poslednej dobe dochádza k zvyšovaniu podielu zelene v rámci 
CMZ v zmysle návrhu MÚSES. Príkladom toho je realizácia parku namiesto zástavby pri 
Trnavskej univerzite, pripravuje sa realizácia parku pri synagóge namiesto taktiež plánovanej 
zástavby v zmysle ÚPN CMZ Trnava. Ďalej môžeme uviesť také investície ako realizácia 
amfiteátra, prípravu takých investičných akcií ako je obnova Námestia SNP, Ružového parku, 
Zeleného kríčka, obnovenie ulíc Halenárska a Hollého a pod., kde je snaha nielen 
o kvantifikáciu ale aj výber vhodných perspektívnych druhov zelene. 



V súčasnosti mesto obstaráva Zmeny a doplnky ÚPN CMZ Trnava, kde je snaha  kvantifikovať 
podiel zelene aj na pozemkoch súkromných investorov. 

Záverom uvádzame, že nie sme si vedomí v zmysle vyššie uvedeného, že sme svojimi 
vyjadreniami v rozpore s platným ÚPN CMZ Trnava a platným VZN č.57 v znení doplnkov.  

 
1.2.3 Riešiť opakované porušovanie zákona o odpadoch a VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebným odpadom priamo pred očami 
mestskej polície. (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Podľa zistení mestskej polície obsahom podnetu je upozornenie občanov na protiprávne 
konanie zo strany neznámej osoby (osôb) na Ulici Františkánskej, ktoré nádobu na odpad, po 
vývoze odpadu v určený deň neumiestnia na svoj pozemok, ale ponechajú ju na verejnom 
priestranstve, pričom podľa vyjadrenia autora podnetu „zákon je porušovaný priamo pred 
očami nečinne prizerajúcich príslušníkov mestskej polície (ďalej len „MsP“). 
K veci dávame nasledovné stanovisko: 

V zmysle § 81 ods. 8, písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 
„Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými 
stavebnými odpadmi, ...“. 

V zmysle § 81 ods. 9, písm. a) zákona o odpadoch „Pôvodca komunálnych odpadov je 
povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením 
obce,..“. 

V zmysle § 115 ods. 1, písm. p) zákona o odpadoch „Priestupku sa dopustí ten, kto 
koná v rozpore s § 81 ods. 9,“. 

V zmysle § 115 ods. 3 zákona o odpadoch „Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až r) 
prejednáva obec,“. 

 
V zmysle čl. 7 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 462 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „VZN“) „Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby 
ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby 
ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť mestský úrad.“. 

V zmysle čl. 23, ods. 1 VZN „Priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi, sankcie za priestupky, správne orgány a ďalšie podrobnosti 
vo veci prejednania priestupkov sú upravené v § 115 zákona o odpadoch.“. 

V zmysle čl. 23, ods. 2 VZN „Priestupky podľa predchádzajúceho odseku, ktoré v 
zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch prejednáva mesto Trnava, môžu v 
blokovom konaní prejednať aj príslušníci Mestskej polície mesta Trnava (ďalej len „MsP“).“. 
 
ZÁVER:  

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v 
súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. VZN stanovuje povinnosť: „Po vyprázdnení 
sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Na chodníkoch, parkoviskách a 
komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie.“.  

Nesplnenie tejto povinnosti môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku podľa § 115 
ods. 1, písm. p) zákona o odpadoch, ktoré v zmysle zákona o odpadoch prejednáva obec 
a v zmysle čl. 23 ods. 2 VZN v blokovom konaní aj MsP.  

O tom či sa v takomto prípade jedná o spáchanie priestupku však závisí od 
objasňovania konkrétneho prípadu, kedy je potrebné skúmať najmä zavinenie konkrétnej 
osoby, ktorá má povinnosť umiestniť nádobu na vyhradené miesto. Skúmanie zavinenia 
a objasňovanie priestupku nebude v takýchto prípadoch jednoduché pre nie najvhodnejšiu 
formuláciu povinnosti vo VZN: „ ... sa musia nádoby ihneď umiestniť ...“, z ktorej nie je 
dostatočne zrejmé komu je povinnosť daná. Takisto je zrejmé, že povinnosť nie je 
z objektívnych dôvodov vždy realizovateľná „IHNEĎ“, nakoľko nie je možné očakávať, že 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20190101#paragraf-81.odsek-9


občania, budú čakať na ulici na odvoz odpadu a ihneď po vyprázdnení nádoby túto premiestnia 
na určené miesto.  

V súlade s vyššie uvedeným boli preškolení príslušníci MsP, ktorí budú v prípade 
oznámenia protiprávneho konania pristupovať k udalosti ako k oznámeniu priestupku, ktorý je 
nutné riešiť a objasňovať v súlade s príslušnými právnymi normami. 
 
1.2.4 Preveriť situáciu s vykladaním kontajnerov na Františkánskej ulici a prípadne 
vyzvať správcov bytových domov na rešpektovanie času pre vývoz odpadu, aby 
nedávali prístup asociálom a výtržníkom ku kontajnerom (zodp. Mgr. Keleši, tel. 
3236409) 
Miestnym šetrením dňa 5.6.2019  bola preverená situácia na Františkánskej ulici, vo veci 
nádob na komunálny odpad umiestnených na verejnom priestranstve. V čase kontroly boli 
majitelia prevádzok, ktorých nádoby sa nachádzali na verejnom priestranstve upozornení na 
dodržiavanie VZN č. 462.  S  neziskovou  organizáciou SVETLO n.o., ktorá prevádzkuje 
zariadenie sociálnych služieb na ulici Františkánska č.2 v Trnave bolo opäť prerokované 
umiestnenie 1ks 1100 l nádoby na komunálny odpad. Správca uvedeného zariadenia prisľúbil, 
že do 30.6.2019 nádobu odstráni z verejného priestranstva. 

 
1.2.5 Preveriť tvrdenia občanov, že VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky 
služieb na území mesta Trnava a „výnimka z nočného kľudu“ sú v rozpore so zákonom 
č. 103/2015 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106; JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227) 
VZN č. 511 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Trnava bolo schválené uznesením MZ  č. 79/2019 zo dňa 30.04.2019. VZN bolo vyvesené na 
pripomienkovanie v desaťdňovej lehote, v termíne  09.04.2019 – 19.04.2019, počas ktorej 
mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia. Návrh VZN 
bol spracovateľom dňa 24.01.2019 zaslaný všetkým poslancom mestského zastupiteľstva na 
pripomienkovanie. V stanovenej lehote od poslancov neprišli žiadne návrhy, či pripomienky. 
Právne stanovisko k VZN o pravidlách času predaja... a výnimke z nočného kľudu je uvedené 
v prílohe. 

 
1.2.6 Zvýšiť počet bicyklov a elektrobicyklov v projektoch bikesharing Trnava (zodp. 
Ing. Stanová, tel. 3236145) 
Mesto v súčasnosti disponuje 82 zdieľanými bicyklami a v nasledujúcom období plánuje ich 
počet navyšovať. 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

Telefón  Fax IČO E-mail     Internet 
033/32 36 146 033/32 36 400 00 313 114  tomas.motovsky@trnava.sk     www.trnava.sk 


