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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2  
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 12. apríla 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica s požiadavkami 
VMČ č. 2. Odpovede na tieto požiadavky sú uvedené nižšie.  
     V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, 
ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri každej požiadavke. 

 
2.9.1 Informovať, kedy sa uskutočnilo predchádzajúce online VMČ a kedy z neho bola 
vyhotovená zápisnica (zodp. Ing. Stanová, MBA, tel. 3236145) 
K uvedenému vieme za Mestský úrad v Trnave konštatovať, že zápisnica z predchádzajúceho 
online zasadnutia VMČ bola na MsÚ doručená dňa 9.11.2020. Odpovede na vznesené 
požiadavky boli zverejnené 10.12.2020. 
 
2.9.2 Informovať, z akého dôvodu sa v zápisnici uvádza, že bola uzavretá II. fáza 
realizácie polopodzemných kontajnerov, keď to nezodpovedá skutočnosti a prečo 
neboli v II. Fáze vybudované stojiská č.8 a č.9 napriek tomu, že na ne boli vyčlenené 
finančné prostriedky. Informovať, kto rozhodol o tom, že stojiská č.8 a č.9 nebudú 
vybudované v II. Fáze a kde boli použité finančné prostriedky určené na vybudovanie 
týchto stojísk a kedy je predpokladaný termín dobudovania týchto stojísk (zodp. Ing. 
Béreš, tel. 3236134, Mgr. Motyka, tel. 3236351) 
To, že sa stojiská č. 8 a 9 budú realizovať až zároveň s III. etapou bolo rozhodnuté odborom 
verejného obstarávania a to z procesných dôvodov, keďže sme museli časť stojísk vyčleniť na 
obstarávanie v rámci samostatnej časti zákazky (ktorá sa aktuálne dokončieva), pretože jeden 
z uchádzačov nám chcel napadnúť súťaž (etapa II) a dôvody ním uvádzané sme uznali ako 
opodstatnené. Takto sa mohla dokončiť etapa II a predmetné stojiská sa obstarávali v rámci 
III etapy, ktorá bola rozdelená na časti, vďaka čomu mohlo viacero uchádzačov predložiť svoje 
ponuky bez rizika realizácie revízneho postupu (ten predstavuje časové zdržanie procesu VO 
2 až 6 mesiacov). 
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby - súčasťou tejto 
súťaže sú aj stojiská č. 8 a 9. 
 
2.9.3 Informovať, aký bol rozpočet na vybudovanie všetkých stojísk v II. Etape a aký 
rozpočet bol na vybudovanie stojísk č.8 a č.9 (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Celkový rozpočet na vybudovanie všetkých stojísk v II. etape po realizácii stavby je 296 558,58 
eur. Rozpočet na vybudovanie stojísk č.8 a č.9 z PD je 31 483,30 eur. 
 
 



2.9.4 Uverejniť harmonogram zberu lístia na rok 2021 a harmonogram čistenia ulíc po 
zime, vrátane uvedenia zodpovedných za výkon zberu a čistenia (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245 a Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Harmonogram čistenia je uvedený na stránke v časti - Užitočné informácie/Čistenie 
komunikácií. Je tu uvedené, ktorú časť mesta spravuje firma FCC, s.r.o. a STEFE s.r.o. 
 
2.9.5 Vyčistiť cesty od kamienkov zo zimného posypu a odpadových kanálov na 
ceste (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Čistenie ulíc sa vykonáva podľa harmonogramu a to postupom od cesty I. triedy ,II. triedy a 
III.triedy. Podľa podnetu patrí táto lokalita do rajóna firmy FCC, s.r.o. V tejto časti, už boli 
zametané - Hospodárska, Dohnányho, Trstínska, Rybníkova, Hlboká, Sladovnícka, 
Špačinská, Bučianska a Pieštanská. Ďalej ulice na sídlisku Prednádražie - Študentská, A. 
Hlinku, A. Sládkoviča, Bottova, T. Vansovej, Š.Moyzesa, F. Urbánka, Cyrila a Metoda, 
Koceľová, Šafárikova, Zelená, Ovocná, Hurbanova, Kuzmányho. 19.4.2021 sa zametá na 
uliciach B. Smetanu, Tajovského, G. Dusíka, K. Mahra, Lomonosovova, Botanická. Ďalej sa 
pokračuje podľa harmonogramu zverejneného na stránke.  
Z dôvodu veľkého množstva inertného materiálu použitého túto zimu z dôvodu viacnásobnej 
silnej  poľadovice, nie sú čistené ulice na prvý krát tohoto posypu úplne zbavené.  

 
2.9.6 Vybudovať chodník  medzi Mozartovou 11 a Beethovenovou 34, ktorý je v 
havarijnom stave (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Rekonštrukciu existujúceho chodníka sme zaradili do programu realizácií na rok 2021. Termín 
samotnej realizácie bude závisieť od výrobných kapacít dodávateľa stavby, nakoľko prebiehajú 
realizácie, ktoré boli už skôr naplánované a s prihliadnutím na priority určené vedením mesta. 
 
2.9.7 Orezať živý plot na parkovisku pri telocvični Mozartova 10. Každú sezónu na to 
musíme upozorňovať, nakoľko to mesto nemá v harmonograme (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Rez živého plota vykonávame podľa potreby rezu. Kry nie sú zaradené medzi štandardné živé 
ploty, ale pravidelne ich režeme tak, aby nebránili parkovaniu vozidiel. V roku 2021 sa živé 
ploty v meste ešte nerezali avšak pri zadaní rezu zrežeme aj kry pri telocvični. 

 
2.9.8 Vyriešiť problémy s parkovaním pre rezidentov, parkovisko pri telocvični 
Mozartova 10 je v čase príchodu obyvateľov z práce od 15. - 18. hod. obsadené 
návštevníkmi telocvične, prípadne čakajúci na ceste blokujú príjazd a nechávajú 
naštartované vozidlo desiatky minút. Ako riešenie navrhuje parkovanie v areály školy 
na Mozartovej (zodp. JUDr. Ing. Kolláriková, PhD., MBA tel. 3236514) 
Navrhované riešenie parkovania návštevníkov telocvične priamo v areáli školy na adrese 
Mozartova 10 , žiaľ, nie je možné.  Dôvodom je fakt, že obe vstupné brány do predmetného 
areálu podliehajú vopred schválenému a dohodnutému režimu. Bránu vstupu, situovaného 
z ulice Tajovského, pracovník strážnej služby podľa času  prevádzky multifunkčného ihriska, 
pravidelne odomyká a zamyká. Režim ranného odomykania a večerného zamykania má aj 
druhý , hlavný vstup do areálu z ul. Mozartova 10. 
 
2.9.9 Riešiť zlé dopravné značenia na ul. Kornela Mahra. Cesta popri futbalovom ihrisku, 
kde sa inštalovalo nové značenia "Školskej zóny" bez toho, aby sa odstránilo, alebo 
upravilo existujúce dopravné značenie. V tejto chvíli je však rozpor v značeniach, keďže 
školská zóna dovoľuje státie a existujúca značka zákaz státia ho zasa zakazuje (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Dopravné značenie bolo riadne schválené Okresným dopravným inšpektorátom. Vzhľadom na 
šírkové pomery a nereálnosť dodržania ustanovenia §59 odst. 2 posledná veta „V školskej 
zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.“ zostalo v platnosti aj pôvodné 
dopravné značenie zakazujúce státie.  
 



 
2.9.10 Opraviť výtlky na príjazdovej ceste v časti Kočišské a opraviť poškodenú 
dopravnú značku (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Opravu porúch na komunikáciách sme zaradili do programu realizácií na 2. polrok 2021. 

 
2.9.11 Ostrihať prerastené kríky a stromy, ktoré zasahujú do vozovky v časti Kočišské 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Podnet je zo strany zelene nutné skontrolovať pri obhliadke. Až po vykonaní kontroly je možné 
navrhnúť potrebné kroky k náprave. 
 
2.9.12 Opraviť pouličné osvetlenie v časti Kočišské (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Osvetlenie zrejme patrí poľnohospodárskemu družstvu. Správca verejného osvetlenia mesta 
Trnava opravuje len osvetlenie, ktoré patrí mestu. 

 
2.9.13 V časti Kočišské vykonávať častejšie kontroly zo strany mestskej polície (zodp. 
JUDr. Ranuša, tel. 3236409) 
Mestská polícia mesta Trnava zabezpečí častejšie hliadkovanie v časti „Kočišské“ v rámci 
svojich personálnych možností a s ohľadom na množstvo úloh, ktoré sú na mestskú políciu 
kladené. 
 
2.9.14 Vykonať orez kríkov v ZŠ a MŠ na ulici K. Mahra, ktoré sú prerastené a zasahujú 
do chodníkov a komunikácií. Tiež odstrániť orezané kríky a dreviny /pravdepodobne 
orezané ilegálne/ v okolí ulíc K. Mahra a B. Smetanu (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 
3236245) 
O zeleň v areáloch materských škôl a základných škôl sa stará správca areálu, ktorý priebežne 
zabezpečuje aj rez krov tak, aby nezasahovali do chodníkov. V súčasnosti by už žiadna 
drevina v areáli školy nemala zasahovať do chodníka, či komunikácie. V prípade potreby je 
potrebné poslať požiadavku na konkrétnu drevinu, najlepšie aj s fotodokumentáciou. 
 
2.9.15 Predĺžiť otváracie hodiny v zbernom dvore na ulici Tajovského a pridať tam 
kontajner aj na bioodpad, nakoľko zberný dvor na ulici Bottovej bude slúžiť ako Re-use 
centrum (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Prevádzková doba zberného dvora na Tajovského ulici je nastavená a meniť sa neplánuje. 
Z priestorových dôvodov sa kontajner na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
(BRKO) zatiaľ umiestniť neplánuje. 
 
2.9.16 Urgentne zaradiť do plánu opravy chodníkov a komunikácii aj opravu chodníka 
/diera/ pred bytovým domov Botanická 10, nakoľko bola táto oprava naplánovaná už v 
roku 2019 a do dnešného dňa sa nerealizovala (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Mestský úrad vec písomne urgoval u dodávateľa prác, s podmienkou zaradenia do plánu 
realizácií opráv na mesiac máj 2021. 
 
2.9.17 Z dôvodu že chodník v parku Janka Kráľa nespĺňa šírkové parametre na to, aby 
bol rozdelený na cyklochodník a chodník pre peších, VMČ navrhuje osadením zvislej 
dopravnej značky preklasifikovať ho na spoločnú cestu pre chodcov a cyklistov (Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Mestský úrad v Trnave – Odbor dopravy sa vecou zaoberá a v prípade súhlasu dotknutých 
orgánov bude táto zmena vykonaná. 
 
 
 
 
 
 



2.9.18 Preveriť možnosť zlegalizovania ohniska, ktoré sa nachádza v areáli komunitnej 
záhrady na Mozartovej 10. VMČ žiada MsÚ o vypracovanie prípadného prevádzkového 
poriadku ohniska, ktorý by sa zverejnil na altánku obdobne, ako prevádzkový poriadok 
ohniska v Kamennom mlyne (zodp. JUDr. Ing. Kolláriková, PhD., MBA tel. 3236514) 
Potrebu legalizácie ohniska, zriadeného v komunitnej záhrade na ul. Mozartova 10, sme 
overovali u odbornej pracovníčky HaZZ. Táto potvrdila, že platná legislatíva SR žiadnu takúto 
legalizáciu nenariaďuje. Drevený altánok, ktorý je umiestnený v komunitnej záhrade, bude pre 
prípad potreby v čase prevádzky ohniska vybavený hasiacim prístrojom, ktorý podľa vlastného 
vyjadrenia zabezpečí poslanec príslušnej časti p. Mgr. Uhlík. Ten rovnako prisľúbil  obstaranie 
prevádzkového poriadku predmetného ohniska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 JUDr. Igor Kršiak     
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