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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 25.6.2020 
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 20. júla 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 3, ktoré sa konalo 25. júna 2020. 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. 

 
3.8.1 Postupne zrekonštruovať menšie chodníky na Kopánke najmä na ulici Š. Fidlíka 
a dbať o pravidelnú údržbu kruhovej križovatky Špačinská - Krupská (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236113) 
S rekonštrukciou chodníkov v lokalite „Kopánka“ sa v tohtoročnom rozpočte mesta neuvažuje. 
Ich postupnú rekonštrukciu zaradíme do návrhov pri príprave rozpočtov na nasledujúce roky. 
 
3.8.2 Vypracovať štúdiu, resp. projektovú dokumentáciu na revitalizáciu Slnečnej ulice, 
najmä výsadbu zelene, ktorá by tvorila prirodzenú bariéru pred hustou premávkou na 
tejto ulici  (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Návrh na rekonštrukciu ulice Slnečnej a Ustianskej bude zaradený do návrhu rozpočtu na rok 

2021. Pokiaľ sa jedná o vloženie zelene do priestoru tejto ulice,  jej možnosť umiestnenia bude 
posúdená a doriešená pri príprave projektovej dokumentácie rovnako, ako býva posudzovaná 
pri každej rekonštrukcii uličných chodníkov a komunikácií. 
 
3.8.3 Orezať stromy na Veternej ulici a pokosiť burinu v páse medzi obchvatom 
a parovodom na Sibírskej ulici v časti, kde boli vysadené stromy (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Požiadavku na rez drevín, ktoré rastú na Veternej ulici sme zaradili do plánu údržby zelene. 
Plocha medzi obchvatom a Sibírskou ulicou je v súkromnom vlastníctve. Referát správy zelene 
sa bude o daný pozemok starať až po zaradení do majetku mesta. 
 
3.8.4 Kedy budú opätovne osadené polopodzemné kontajnery na Olympijskej ulici a kto 
to bude financovať? (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Mesto Trnava má v pláne opätovne vybudovať polopodzemné kontajnery pre obyvateľov na 
Olympijskej ulici. Pri plánovaní výstavby polopodzemných kontajnerov  v ďalšej  lokalite bude  
do projektovej dokumentácie zahrnuté aj toto kontajnerové stojisko. 
 
3.8.5 Rodina Santových žiada o vysvetlenie prečo prichádza k zastaveniu 
právoplatných rozhodnutí, ktoré im boli vydané v lokalite Pekné pole (zodp. Ing. 
Miterková, tel. 3236237) 
Stanovisko Odboru stavebného a životného prostredia k žiadosti rodiny Santových tvorí 
samostatnú prílohu. 
 



3.8.6 Dobudovať chodník, ktorý slúži ako prechodová komunikácia pre obyvateľov pre 
obyvateľov Saleziánskej ulice na Rovnú ulicu (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245, 
Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Chodník bude zaradený do návrh rozpočtu. Pre jeho realizáciu je potrebné pridelenie 
finančných prostriedkov. 
 
3.8.7 Premiestniť kontajner na šatstvo umiestnený v stredovom páse na Ulici J. Hlubíka, 
nakoľko tam znižuje viditeľnosť pri prechádzaní ľudí z jednej strany ulice na druhú 
(zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Požiadavka bola zaslaná zberovej spoločnosti na vyriešenie. 
 
3.8.8 Zabezpečiť parkovanie áut na Pažitnej 25-73, tak aby nevznikali problémy pri 
výjazde na komunikáciu, keďže pri vjazdoch k nehnuteľnostiam sú dlhodobo odstavené 
autá, ktoré však parkujú v súlade s platnými predpismi. Informovať, či neexistuje 
spôsob, akým sa dá donútiť majiteľov dlhodobo odstavených vozidiel preparkovať si 
ich – napr. zákazovými značkami B35 a B36 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Toho času nie je možné osadiť dopravné značenie v zmysle požiadavky a to z toho dôvodu, 
že od 1.4.2020 je v platnosti nová vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, ktorá 
uvedené značky nepozná. V zmysle vyššie uvedeného právneho predpisu je možné použiť len 
dopravné značenie zakazujúce zastavenie a státie príp. dopravné značenie zakazujúce státie 
vozidiel pričom druhá menovaná značka sa vzťahuje aj na priľahlý chodník. 
Okrem zákonnej úpravy je povinnosť odstavovania vozidla na svojom pozemku zadefinovaná 
aj v regulatívoch územného plánu. Pre zabezpečenie prejazdnosti uvedenej komunikácie bolo 
v minulosti zrealizované dopravné značenie, ktoré zjednosmernilo ulicu. V prípade ak by prišlo 
k osadenie zákazového dopravného značenia toto by sa vzťahovalo bez rozdielu na všetkých 
vodičov čo by sa vzhľadom na typ zástavby stretlo s nevôľou viacerých obyvateľov danej 
ulice.   
 
3.8.9 Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov miestnej časti Farárske (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
K riešeniu problému so zásobovaním vodou na Ulici Farárske v Trnave sa dňa 13.07.2020 
uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého predmetom bolo aj avizované ukončenie 
poskytovania služieb spojených s prevádzkou vodárne spoločnosti SEMAT, a.s. a s tým 
spojené ukončenie dodávok vody do domácností obyvateľom mestskej časti Farárske od 
1.9.2020. Na pracovnom stretnutí za účasti zástupcov obyvateľov, spoločnosti SEMAT, 
spoločnosti TAVOS, vedenia mesta (primátora a druhého zástupcu primátora), ako aj 
zástupcov  MsÚ - odboru právneho a odboru územného rozvoja a koncepcií sa hľadalo 
riešenie vzniknutého problému s vodou.  
Výsledkom rokovania bolo, že Mesto Trnava po vyhodnotení možností riešenia, ako aj po 
prehodnotení finančných možností zvolá ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom sa rozhodne 
o konkrétnom spôsobe riešenia uvedenej problematiky. 
 
 
Príloha: 
- Stanovisko Odboru stavebného a životného prostredia k žiadosti rodiny Santových 
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