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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 25.10.2021 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 25. novembra 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo VMČ č. 2, 
ktoré sa konalo 25. októbra 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 každej požiadavke. 

 
2.12.1 Akú aktivitu mesto vyvýja v smere edukácie cyklistov ohľadne správneho a 
bezpečného správania sa v premávke? Vzhľadom na rozmach cyklistickej infraštruktúry 
a cyklistov samotných je vhodné podporovať bicykle aj v tomto smere (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236117) 
Mesto Trnava momentálne neplánuje edukačnú činnosť smerom k správaniu sa cyklistov 
v premávke.  
 
2.12.2 Požadujeme odpratať odpadovú zeleň pri cyklochodníku smer depo (zodp. Ing. 
arch. Horváth, tel. 3236245) 
Na  odvoz kopy konárov sme oslovili slovenské železnice , ktoré tam zanechali odpad po 
orezoch. 
 
2.12.3 Počíta sa s cyklistickým prepojením Bieleho Kostola a našou mestskou časťou? 
Bude obsahovať napojenie na súčasný cyklochodník? (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 
3236245) 
Aktuálne je v štádiu dokumentácie pre realizáciu stavby „Lávka pre cyklistov a peších na 
Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn“. Momentálne sa chystajú podklady k začatiu 
súťaže. V januári bude spustená súťaž na realizáciu stavby. Projekt sa napojí na jestvujúcu 
sieť cyklotrás a končiť bude na hranici katastrálneho územia Trnava pred Bielym Kostolom. 
Týmto projektom dôjde k prepojeniu Bieleho Kostola s Trnavou. 
 
2.12.4 VMČ požaduje osloviť subjekty, ktoré prevádzkujú cyklistické akcie na štreke, 
aby našli nejaký súlad medzi trénovaním a využívaním verejného priestoru ostatnými. 
Pri tréningoch pri konci Parku J.Kráľa je situácia pomerne kolízna s bežnými účastníkmi 
“chodníkovej” premávky a pri majstrovstvách, ktoré organizuje zväz bývajú neriadené 
a problémové močenie v okolitej zeleni, parkovanie na zeleni a valce (zodp. Mgr. 
Špernoga, tel. 3236124) 



Z vyjadrenia CK Olympik, ktorý daný priestor na základe dostupných údajov využíva na 
cyklistické preteky vyplýva, že areál sa využíva na cyklistické preteky organizované 1x – max. 
2x do roka (podľa aktuálnej situácie) a taktiež aj na tréningovú činnosť v jesenných mesiacoch. 
Podľa ich vyjadrenia ku kolíziám nedochádza (aj kvôli ohľaduplnosti okoloidúcich). Ak by však 
pribúdali sťažnosti, v tomto prípade budú nútení hľadať náhradné miesto na trénovanie mimo 
Trnavy, nakoľko v Trnave nie je vhodnejší areál na tréning (najmä pre mladšie ročníky). 
 
2.12.5 Ringlota pri Mozartovej 6 (z balkónovej strany) a Smrek na Čajkovského sú 
označené na výrub od minulého roka. Kedy má prísť k realizácii výrubu? (zodp. Ing. 
arch. Horváth, tel. 3236245) 
Stromy na Mozartovej a Čajkovského boli vyrúbané v mesiaci október- november. 
 
2.12.6 VMČ apeluje na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne na ulici T.Vansovej (zodp. 
Ing. Tomašovičová, tel. 3236430) 
cintorín na ul. T. Vansovej má mesto Trnava vo výpožičke od Rímskokatolíckej cirkvi - farnosti 
Trnava. Na rekonštrukciu chodníkov preto bude potrebný aj súhlas vlastníka, teda 
Rímskokatolíckej cirkvi. Mestské služby mesta Trnava plánujú v roku 2022 začať proces 
zabezpečenia realizácie rekonštrukcie (opravy) chodníkov na uvedenom cintoríne (projektová 
dokumentácia, povolenia, súhlas vlastníka, atď.). 
 
2.12.7 VMČ apeluje vymeniť dvere na ZUŠ /vchod k jedálni (zodp. Ing. Kolláriková, 
STEFE Trnava, s.r.o.) 
Technický stav dverí, vedúcich z hlavnej chodby do priestoru jedálne, zodpovedá veku a ich 
bežnému opotrebeniu, keďže dvere sú pôvodné. Doposiaľ na príslušného správcu budovy 
nebola vznesená požiadavka na ich výmenu. Tá je po zdôvodnení montáže nových dverí 
samozrejme možná. 
 
2.12.8 VMČ požaduje odstrániť pajaseň žliazkatý rastúci na chodníku na Trstínskej ulici. 
Prerastanie zelene do tohoto chodníka je všeobecne problémom (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Chodník a cyklochodník na Trstínskej ulici bol komplet upravený od prerastajúcej zelene 
a vyčistený od lístia a nečistôt v mesiaci október. 
 
2.12.9 VMČ požaduje preriediť stromy tam, kde sa stretávajú bezdomovci (zodp. Ing. 
arch. Horváth, tel. 3236245) 
Po nahlásení  problémov so združovaním bezdomovcov sa snažíme reagovať okamžite 
orezmi  /napr. Botanická 23/, je potrebné nahlásiť presné lokality. 
 
2.12.10 Požiadavka od zástupcu SVB G. Dusíka 1 až 5:  žiadajú orezať konáre stromov 
a  kríky pred aj za bytovým domom. Zároveň sa sťažujú na nedostatočné osvietenie BD 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Požiadavku zástupcov SVB G. Dusíka 1 – 5 sme zaregistrovali a orezy sa budú realizovať na 
jar 2002. 
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