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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 zo zasadnutia 27.9.2018 
 
Vážený pán Pikna. 
Dňa 19. októbra 2018 bola na MsÚ v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 4, ktoré 
sa konalo 27. septembra 2018. 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.   
    
4.17.1 Zabezpečiť oplotenie na lávke k poliklinike, najmä v okolí vchodu na poštu, kde 
z dôvodu veľkých medzier hrozí úraz (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112)  
V roku 2018 bol spracovaný sanačný projekt na lávku „Starohájska II. etapa“, v rámci ktorého je 
uvažované aj s demontážou pôvodného zábradlia s betónovými výplňami a následnou 
montážou nového bezpečnostného zariadenia rovnakého typu (oceľová konštrukcia), ktoré je už 
osadené na časti lávky. Vzhľadom na to, že v rozpočte mesta na rok 2019 sa uvažuje iba so 
sanáciou nosných prvkov lávok, požiadali sme projektanta o návrh dočasného technického 
riešenia vyplnenia medzery medzi obkladom zábradlia a telesom lávky, tak aby boli dodržané 
podmienky normy. Po obdržaní návrhu, bude možné prehodnotiť možnosť realizácie a to na 
základe: 
- vyčíslenia výšky finančných prostriedkov potrebných na úpravu zábradlia, 

- možnosti rozpočtu mesta, 

- či bude možné tieto práce a dodávky vykonať priamym zadaním, alebo výber dodávateľa prác 

bude potrebné zabezpečiť prostredníctvom verejného obstarávania. 

4.17.2 Orezať, alebo presadiť živý plot pri parkovisku a cyklochodníku na Starohájskej 
ulici 3-9 z dôvodu, že bráni vo výhľade a spôsobuje kolízne situácie (zodp. Ing. Veneni, 
tel. 3236112) 
Pracovníci Odboru dopravy a komunálnych služieb na miestnom zisťovaní dňa 23.10.2018 
preskúmali podnet ohľadom živého plota, ktorý bráni výhľadu chodcom prichádzajúcim od 
bytových domov k autám na parkovisko. Po prehodnotení všetkých možností bol vykonaný 
čiastočný rez živého plota. 
 
4.17.3 Obnoviť priechod pre chodcov na Starohájskej ulici pred Sociálnou poisťovňou a 
priechod pre chodcov, šrafované čiary a žlté čiary vedľa parkoviska dopravného 
inšpektorátu V jame (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Obnova vodorovných dopravných značení bude vykonaná v jarných mesiacoch, nakoľko 
v súčasnosti sú realizované len havarijné opravy. 
 
4.17.4 Vyjadriť sa k návrhu občana vybudovať parkovací dom na Spartakovskej ulici 
vedľa zimného štadióna (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Štúdia parkovacieho domu bola spracovaná v roku 2014. Mesto má za posledných 10 rokov 
spracovaných niekoľko štúdií parkovacích domov - Staničná, Dolnopotočná, Kollárová, 



Saleziánska, Na Hlinách, Poštová a podobne, avšak v rozpočte mesta sa zatiaľ nenašlo 
dostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektových dokumentácií, či samotnej realizácie 
akéhokoľvek parkovacieho domu. 
 
4.17.5 Pri riešení analytických a rozvojových dokumentov dopravy spolupracovať 
s dopravou školou v Žiline (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Strategické dokumenty mesto, ak je to potrebné, vždy konzultuje aj s Vysokou školou dopravnou 
v Žiline, nakoľko mesto má s ňou veľmi dobré vzťahy a tiež aj s Výskumným ústavom 
dopravným v Žiline. Okrem uvedeného, pri obstarávaní strategických dokumentov sa postupuje 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pričom do obstarávania sa môže zapojiť ktokoľvek. 
V súčasnosti pripravuje mesto Trnava v zmysle integrovaného regionálneho operačného 
programu „Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia„ ako 
strategický dokument, ktorý nahradí po 10 rokoch dopravný generel mesta Trnava. V rámci 
verejného obstarávania boli oslovené aj uvedené inštitúcie. 
 
4.17.6 Informovať o stave riešenia nájomných vzťahov k pozemkom predajne Billa 
a príslušného parkoviska na Spartakovskej ulici (zodp. JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227) 
Stanovisko odboru právneho a majetkového je v prílohe. 
 
4.17.7 Neuvažuje mesto o vybudovaní parkovacieho domu na pozemkoch pri predajni 
Billa na Spartakovskej ulici? (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Územný plán mesta eviduje pozemky pod a v okolí predajne Billa na Spartakovskej ulici, ako 
Hromadné verejné parkoviská centra a ťažiskových území mesta. 
 
 
 
Príloha: 
stanovisko k požiadavke č. 4.17.6 
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