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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3  
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 25. novembra 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica VMČ č. 3. 
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. 

 
3.9.1 VMČ žiada súčinnosť MsÚ pri prieskume verejnej mienky vo veci záujmu 
obyvateľov Kopánky o detské ihrisko na Ľudovej ulici (zodp. Mgr. Majtánová, tel. 
3236104) 
Úsek komunikácie a marketingu v spolupráci s odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ 
pripravujú prieskum verejnej mienky pre obyvateľov Kopánky, ktorého cieľom bude zistenie 
záujmu o vybudovanie detského ihriska na Ľudovej ulici. Online dotazník a dotazník v tlačenej 
forme bude vzhľadom na nadchádzajúce sviatky distribuovaný v druhej polovici januára. Po 
vyhodnotení dotazníka bude VMČ 3 informovaný o výsledkoch prieskumu medzi obyvateľmi. 
 
3.9.2 Umiestniť koše na psie výkaly pri zelených plochách, kde ľudia chodia venčiť 
svojich psov  (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Podľa platného VZN č.485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava, majú 
majitelia psov v každej mestskej časti vyhradené priestory na venčenie psov, kde sú takéto  
koše na psie výkaly umiestňované. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto 
psa vedie, povinný v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.282/2020 Z. z. , tieto výkaly bezprostredne 
odstrániť  - vložiť ich do vrecka, ktorý riadne uzatvoria a následne vyhodia do najbližšej malej 
smetnej nádoby. 
Priestory vymedzené na venčenie v mestskej časti sever posielame v prílohe. 
 

3.9.3 Na športoviskách na Hajdóczyho ulici nastaviť osvetlenie tak, aby neoslňovalo 
oproti stojace byty (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Osvetlenie nohejbalového a basketbalového ihriska je dlhodobo nefunkčné. Uvedený problém 
obyvateľov Hajdóczyho ulice pravdepodobne súvisí s osvetlením futbalového ihriska s umelým 
povrchom. Akékoľvek úpravy sklonu reflektorov a intenzity osvetlenia nie sú prípustné 
vzhľadom na platné normy a súvisiace predpisy určujúce požiadavky na osvetlenie 
futbalového ihriska. Osvetlenie sa vypína o 21:00 hod., v letných mesiacoch nie je 
v prevádzke. 
 
 
 
 
 
 



3.9.4 Orezať stromy pod oknami bytov od Nám. J. Herdu z dôvodu, že zasahujú do fasád 
bytových domov (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
V priebehu roka 2020 sme vykonali v danej lokalite rez drevín. Pri obhliadke sa nezistilo, že 
by sa dreviny dotýkali fasády bytového domu. Kontrolu okolia si naplánujeme na skorú jar 
2021, kedy bude možné v prípade potreby pristúpiť aj k rezu drevín. 
 
3.9.5 Informovať o aktuálnom stave projektovej dokumentácie na okružnú križovatku na 
Špačinskej ulici pri ekonomickej škole, ktorá je súčasťou komplexnej PD pre viaceré 
projekty v tejto časti (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Projektová dokumentácia je do 30.9.2020 podaná na schválenie pre územné rozhodnutie. 
 
3.9.6 Vyznačiť parkovacie miesta na Saleziánskej ulici na parkovacej ploche pred 
domom 9,10,11. Ide o dočasné značenie, kým nepríde k rekonštrukcii parkoviska (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Nakoľko je v príprave komplexné riešenie parkovacích miest v danej lokalite toho času je 
možné vyhovieť požiadavke len čiastočne. Keďže plochy nie sú v  práve najvhodnejšom 
stavebnotechnickom stave na vyznačovanie parkovacích miest, dočasne kým nepríde k ich 
rekonštrukcii je možné parkovacie miesta naznačiť na obrubníkoch a tým zabezpečiť, aby 
aspoň čiastočne boli zrejmé parkovacie miesta. Takto značené miesta však nezodpovedajú 
štandardu označenia parkovacích miest a nie je možné z takého značenia vyvodzovať 
príslušnú zodpovednosť voči pravidlám cestnej premávky. 
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