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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 z 26.9.2019 
 
Vážený pán Štefunko, 
     dňa 8. októbra 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 4, ktoré sa konalo 26. septembra 2019. Nižšie je uvedená odpoveď na požiadavku vznesenú 
na predmetnom rokovaní.  
     V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, 
ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri požiadavke. 

 
4.4.1 Znížiť svetelný smog vyžarovaný na fasádu bytových domov Starohájska 4 – 9 a V. 
Clementisa 25 – 27 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
V súčasnosti mesto pripravuje novú koncepciu modernizácie verejného osvetlenia, ktorej 
zámerom je dosiahnuť energeticky a ekonomicky efektívnu sústavu s použitím LED 
technológie. Z toho dôvodu sa v súčasnosti neuvažuje s čiastkovými výmenami jestvujúcich 
svietidiel, robí sa len nevyhnutná údržba jestvujúcej siete. 
Možnosť naklopenia svietidiel na výložníkoch stožiarov pri parkovisku sme preverili, avšak 
vzhľadom na konštrukčné riešenie oceľových stožiarov a uchytenie svietidiel na výložníky nie 
je možné zmeniť uhol naklopenia. Nakoľko však vzdialenosť osvetlenia od bytového domu je 
37 m, nie je intenzita svetla dopadajúca na fasádu neprimerane vysoká. 
 
4.4.2 Zrušiť kontajnerové stojisko Tehelná 19, alebo iným spôsobom zvýšiť bezpečnosť 
priľahlého priechodu pre chodcov (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Mesto Trnava v súčasnosti hľadá dodávateľa na desať stanovíšť s polopodzemnými 
kontajnermi na komunálny a triedený odpad na sídlisku Družba. V tomto projekte je navrhnuté 
aj vybudovanie polopodzemného stojiska na Tehelnej č.19. Ak by sa nepodarilo nové 
kontajnery, vybudovať do polovice decembra, práce by pokračovali až v budúcom roku. 
 
4.4.3 Odstrániť krík pri BD V. Clementisa 41  (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Na povolenie výrubu kra je potrebné si podať žiadosť na výrub drevín. Žiadateľ je povinný 
vypísať si riadne tlačivo s požadovanými prílohami, ktoré nájdete na mestskom úrade alebo 
na stránke mesta. 

 
4.4.4 Odstrániť burinu z okolia kontajnerového stojiska na Tehelnej 23. Zabezpečiť aby 
spoločnosť FCC odstraňovala znečistenie kontajnerov vzniknuté pri ich vyprázdňovaní.  
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Burina z okolia kontajnerového stojiska na ulici Tehelnej 23 bude odstránená. Zberová 
spoločnosť bola upozornená na udržiavanie čistoty a poriadku na vyhradenom mieste pre 
nádoby a v jeho bezprostrednom okolí v čase vyprázdnenia nádob. 
 



 
4.4.5 Stlmenie, prípadne vypnutie svetelného nápisu „Hotel Spectrum“, ktorý nadmerne 
osvetľuje protiľahlé byty (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Po preverení v informačnom systéme Mesta Trnava stavebný úrad na reklamnú stavbu - 
svetelný nápis: „Hotel Spectrum“ neeviduje žiadny záznam. Stavebný úrad preto písomne 
vyzve stavebníka na predloženie povolenia, na základe ktorého predmetnú reklamnú stavbu 
umiestnil (nainštaloval) a to v lehote do 30 dní.  Podľa predložených dokladov bude následne 
stavebný úrad konať v zmysle ustanovení stavebného zákona. 
 
4.4.6 Vybudovať detské ihrisko v okolí Spartakovskej 1 – 4 (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
Vašu požiadavku zaradíme do návrhu rozpočtu mesta v ďalšom schvaľovacom 
období.  Reálne začlenenie investície do rozpočtu mesta podlieha ďalšiemu 

schvaľovaniu  mestskými poslancami v poslaneckých kluboch a v mestskom zastupiteľstve. 
 
4.4.7 Informovať o vybudovaní toaliet na ihrisku za VÚC, ktoré bolo žiadané aj v rámci 
projektu Agátka a zverejniť zápisnicu z verejného pripomienkovania (21.8.2019), kde 
bola táto požiadavka opakovane vyslovená (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Požiadavka na zriadenie WC je zapracovaná do projektu pre územné rozhodnutie investície 
Obnova sídliskového a školského dvora, Agátka, v rámci ktorého sa uvažuje s jeho 
umiestnením v západnej časti tejto zóny, na ploche pri výmenníkovej stanici. Návrh bude 
rozpracovaný v ďalšom stupni PD – realizačnom projekte. 
Aktuálne prebieha územné konanie, bolo však prerušené z dôvodu zrušenia pôvodného 
rozhodnutia o výrube a bola podaná nová žiadosť na výrub stromov. Rozhodnutie o výrube 
musí byť vydané skôr ako bude vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby (tzv. územné rozhodnutie) bude vypracovaný 
do 24 týždňov realizačný projekt. Po jeho odovzdaní bude potrebné zabezpečiť vyjadrenia 
dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí (cca 1,5 mesiaca), následne prebieha 
stavebné konanie (cca 2 až 3 mesiace) stavebné povolenie. 
Predpoklad jeho vydania je cca tretí štvrťrok roka 2020. Po tomto termíne, ak bude zaradený 
do rozpočtu mesta,  projekt Obnova sídliskového a školského dvora alebo niektorú z jeho 5 
častí je možné realizovať. 
Zápisnicu z verejného pripomienkovania posielame v prílohe. 
 
4.4.8 Odstrániť pôvodné kontajnerové stojisko pred bytovým domom V. Clementisa 52 
- 54 (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Pôvodné stojisko na kontajnery bude preasfaltované a plocha bude určená na parkovanie. 
 
4.4.9 Zvážiť možnosť vybudovania zjazdu / rampy z ulice V. Clementisa na ulicu V jame. 
Je technicky možné zhotoviť rampu medzi bytovými domami 31 a 32 na ulici V. 
Clementisa? Prípadne vybudovať zjazd z lávky na ulicu Tehelná popri už existujúcom 
schodisku (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Rampa musí byť vybudovaná ako bezbariérová. Rampa medzi bytovkami by bola dlhá 
približne 71 m. Umiestnenie rampy v priestore nie je možné. Dĺžka rampy pri schodisku by bola 
približne 40 m. Budovanie rampy pri schodisku by bola zbytočná investícia, nakoľko existuje 
možnosť bezbariérového prístupu z chodníka popri parkovisku. 
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