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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 28. júna 2017 
 
Vážená pani Lančaričová, 

dňa 18. júla 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 3, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2017. 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. 
       
3.14.1 Požiadavka od občanov z Okružnej ulice č. 10,11,12,13. Vchod č. 10 je na, alebo 
až  pod úrovňou chodníka a priľahlej plochy. Pri väčších, hlavne nárazových dažďoch 
sa valí voda po asfaltovom chodníku, po chodníčkoch ktoré vznikli skracovaním si 
cesty ľuďmi, jazdením dopravnými prostriedkami (firmy, ktoré kosia trávu!!) po dnes 
už bývalom trávniku. Následne sú vytápané pivnice a voda sa valí do vchodov. VMČ 
požaduje riešiť vzniknutú situáciu (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Vzhľadom na súčasné výškové pomery medzi zastavanými plochami bytového domu 
a plochami priľahlého terénu v tomto území, návrh na vybudovanie odtokového žľabu nie je 
v tomto prípade realizovateľný. S takýmto riešením by bolo možné uvažovať až po 
radikálnych terénnych úpravách, kedy by prišlo k minimalizovaniu výškových rozdielov medzi 
týmito plochami. Jedným z možných riešení sa ešte javí osadenie uličného vpustu do telesa 
chodníka v blízkosti vchodu. Túto možnosť preveríme z hľadiska možného napojenia na 
jestvujúcu kanalizáciu.  
 
3.14.2 Požiadavka od občanov z  Oravného. Z prostriedkov určených pre VMČ 
vybudovať detské ihrisko a riešiť revitalizáciu verejného priestranstva. Nakoľko tam 
pribúda a žije viacero mladých rodín, vzniká potreba vytvorenia nového verejného 
priestoru, kde bude možné udržiavať komunitný život. Tento projekt bol aj 
odsúhlasený 3/5 väčšinou všetkých členov VMČ. Schválené prostriedky sú vo výške 5 
000 €. Zároveň žiadame o obhliadku daného priestoru pracovníkmi MsÚ (zodp.: Ing. 
arch. Guniš, tel. 3236245) 
Návštevou lokality dňa 7.8.2017 bolo zistené, že detské ihrisko už bolo vybudované  
miestnymi obyvateľmi. Preto prosíme členov výboru mestskej časti o vysvetlenie  aké  
úpravy obyvatelia požadujú. Či sa jedná o doupravovanie okolia ihriska, prípadne  
zabezpečovanie jeho údržby. 
 
 
 



3.14.3 Požiadavka na dobudovanie detského ihriska v lokalite od Špačinskej ul. po 
Pekné pole.  Návrh – vybudovať detské ihrisko pri DK A. Kubáňa na Ľudovej ulici. Boli 
schválené finančné zdroje z participatívneho rozpočtu a VMČ navrhuje dofinancovanie 
z prostriedkov určených pre mestskú časť Trnava – sever. Tento projekt je 
odsúhlasený 3/5 väčšinou všetkých členov VMČ. VMČ schvaľuje a prideľuje 
prostriedky na túto akciu vo výške 10 000 € (zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Na realizáciu projektu v navrhovanej lokalite existujú protichodné názory, ktoré sa prejavili v 
petícii obyvateľov bytového domu Ľudová 16, 18, došlej na Mesto Trnava dňa 28.6.2017.  
Obyvatelia a vlastníci bytov v bytovom dome na Ľudovej 16, 18  vyjadrili nesúhlas so 
zámerom vybudovať vedľa bytovky plánované detské ihrisko. Preto si dovoľujeme požiadať 
výbor mestskej časti Trnava - sever o prerokovanie a doriešenie vzniknutej situácie s 
obyvateľmi bytového domu.  
Mestský úrad  zabezpečí  obstaranie požadovaných hracích prvkov  z  participatívneho 
rozpočtu,  finančne podporeného aj zo zdrojov VMČ,  až po  doriešení  nesúhlasného názoru 
signatárov petície. 
 
3.14.4 Požiadavka od občanov zo Slnečnej ulice. Neustále sťažnosti na veľkú 
frekvenciu áut, hlučnosť, nakoľko i po otvorení obchvatu tade jazdia traktory 
a domiešavače. Obyvateľom sa znehodnocujú domy. VMČ žiada dopravný inšpektorát 
o častejšie hliadky a meranie rýchlosti. Nakoľko ulicou prechádza ťažká technika, 
žiadame o kontrolu zákazu prejazdu automobilom nad 7,5 t a kontrolu obslužnosti. 
Z Cukrovej ulice kontrolovať zákaz prejazdu automobilom nad 7,5 t. Zároveň žiadame 
na Slnečnej ulici dokončiť chodník aj na druhej strane a zvážiť možnosť parkovacích 
pásov pri krajoch cesty, teda pozdĺžne parkovanie (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Mesto Trnava každoročne vyčleňuje vo svojom rozpočte určitú finančnú čiastku na 
rekonštrukcie a budovanie nových chodníkov, zohľadňujúc pritom svoje možnosti a určenie 
priorít potreby výstavby. Nie vždy však objem  finančných prostriedkov dokáže pokryť 
náklady spojené s realizáciami v plnom rozsahu, čo bol prípad týkajúci sa aj chodníkov na 
ulici Slnečná. Vašu požiadavku evidujeme a bude predmetom návrhu realizácií investičných 
akcií pri príprave a zostavovaní rozpočtov na nasledujúce obdobie. Samotný termín 
realizácie však bude závisieť od finančných možností mesta, rozhodnutia vedenia mesta a 
mestského zastupiteľstva pri posudzovaní a schvaľovaní jednotlivých návrhov rozpočtu 
mesta. 
 
3.14.5 Prehodnotenie dopravnej situácie a zobojsmernenie Hajdóczyho ulice; po 
rekonštrukcii ulice prehodnotiť situáciu (zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Dopravná situácia bola v posledných rokoch prehodnocovaná niekoľkokrát a vždy vyšli zo 
štúdií spracovaných externou firmou rovnaké závery. Mesto Trnava preto v súčasnosti 
neuvažuje so zmenou dopravnej situácie na Hajdóczyho ulici. Naopak stavebných úprav by 
sa mala dočkať križovatka Slnečná – Kukučínova, ktorú štúdia ako aj dopravný inšpektorát 
vyhodnotili ako vhodnú na prestavbu na okružnú križovatku. 
 
3.14.6 V akom stave sa nachádza príprava na rekonštrukciu Hajdóczyho ulice (zodp.: 
Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií pracuje na zadaní. Komunikácia je zložitá najmä 
z dôvodu množstva požiadaviek, ktoré majú byť do projektu zapracované. Ide najmä 
o požiadavky zachovať v uličnom priestore oba chodníky, zeleň, parkovanie a zároveň 
zriadenie vhodného spôsobu cyklotrasy (piktokoridor,  pruhy  alebo obojsmernú cyklotrasu) a 
oba jazdné pruhy. Keďže však z rovnakých dôvodov ako pri projektovaní Kukučínovej ulice 
(šírka uličného priestoru) nie je reálne zabezpečiť všetky požiadavky, zadanie je obtiažne 
spracovať. 
 
 
 
 



3.14.7 Žiadame o preverenie vlastníctva zelených pásov na Peknom poli na uliciach 
Dúhová a Schumerova, či už sú pozemky odovzdané do správy mesta. Ak sú už 
pozemky odovzdané VMČ žiada mesto o zabezpečenie starostlivosti o zeleň. (zodp.: 
JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227) 
Verejná zeleň na Ulici Dúhová a Ulici Schumerova, vrátane zastavaných pozemkov, je 
odovzdaná investormi jednotlivých lokalít IBV (IESM s.r.o. a United Industries, a.s.) do 
majetku, správy a údržby mesta Trnava. 
 
3.14.8 VMČ požaduje informácie ohľadom toho, či bude riešené prepojenie Sibírskej 
ulice s obytným komplexom Arboria popri Energetickom učilišti (zodp.: Ing. arch. 
Guniš, tel. 3236245) 
Zatiaľ platí dohoda, že pri dostavbe bytového komplexu Arboria v časti popri Energetickom 
učilišti zabezpečí dostavbu prepojenia spoločnosť Arboria. Komunikácia je súčasťou projektu 
výstavby bytového komplexu. 
 
3.14.9 Informovať v akom stave je rekonštrukcia Kukučínovej ulice (zodp.: Ing. Béreš, 
tel. 3236134) 
Po spracovaní  dopravno-inžinierskej štúdie „Zmena organizácie dopravy v mestskej časti 
Trnava – Kopánka 2016“, bolo dopracované a rozšírené pôvodné zadanie na riešenie 
Kukučínovej ulice.  Po obstaraní rozšíreného predmetu zákazky sa v tomto roku predpokladá 
dopracovanie projektovej dokumentácie (aktuálne sa pripravuje dodatok s  projektantom, 
ktorý rieši rozšírenie a zmenu riešenia projektu Kukučínovej ulice). Predpokladáme, že 
v októbri bude dopracovaná projektová dokumentácia. Následne sa bude posielať na 
vyjadrenia správcom sietí a dotknutým orgánom štátnej správy a bude podaná  žiadosť 
o stavebné povolenie. 
Realizácia obnovy Kukučínovej ulice bude možná po jej zaradení do rozpočtu mesta na rok 
2018 a následnom odsúhlasení mestským zastupiteľstvom. 
 
3.14.10 VMČ navrhuje označenie parkovacích miest na Hajdóczyho ulici pred 
Športovým areálom Slávia (pozdĺžne státie) (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb spracuje návrh vytvorenia parkovacieho pásu. V 
prípade súhlasu dopravného inšpektorátu v Trnave pristúpime k realizácii 
 
3.14.11 Požiadavka na vypracovanie štúdie ohľadom vyriešenia verejného priestoru na 
Kopánke v zelenom páse pred kostolom. Obnova parčíku na Námestí SUT a obnova 
celého Námestia SUT. Riešiť situáciu a celý priestor spoločne a navrhnúť novú 
koncepciu (zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Predložená požiadavka sa týka pomerne rozsiahleho a funkčne členitého územia, ktoré je 
potrebné riešiť aj za účasti verejnosti, vrátane participácie. Preto navrhujeme zaradiť túto 
požiadavku do návrhu rozpočtu mesta na rok 2018. 
 
3.14.12 Nakoľko bola nedostatočná komunikácia s verejnosťou ohľadom parku pri 
Belušovom vodojeme, žiadame k uvedenej téme verejnú debatu. Od občanov je dopyt 
po parku, nakoľko je táto oblasť mimoriadne prehrievaná, čo nakoniec vyplynulo aj 
z prieskumu, ktorý vykonával Malokarpatský rozvojový inštitút. Požiadavka verejnosti 
na realizáciu daného parku (zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Park pri Belušovom vodojeme je v zámeroch mesta Trnava, ktoré o ňom rokuje s Trnavskou 
vodárenskou spoločnosťou, a. s. Na prebudovanie okolia vodojemu na park bola 
vypracovaná štúdia, ktorá však nevyhovovala, a v súčasnosti prebieha jej úprava. Po jej 
dokončení sa pristúpi k zabezpečeniu projektovej dokumentácie a samotnej realizácii. Na 
margo prehrievania územia uvádzame, že v danej lokalite sa pripravuje aj tohtoročná  
jesenná výsadba stromov v časti plánovaného parku Sibírska na ploche asi 1,9 hektára a 
park Arboria. 
 



3.14.13 Žiadame o zaradenie do opráv chodníkov a ciest ulice na Kopánke – 
Jánošíková, Pažitná, Školská, ktoré sú v týchto mesiacoch rozkopané z dôvodu 
vykonávania prác spoločnosťou SPP. Nakoľko chodníky sú už rozkopané a aby sa 
predišlo zase iba plátaniu, žiadame o opravu chodníkov (zodp.: Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Na rozpočtový rok 2017 sa s realizáciou rekonštrukcie chodníkov v tejto lokalite neuvažovalo 
a s prihliadnutím na výšku finančných prostriedkov rozpočtu určených na opravu 
a rekonštrukcie chodníkov nie je možné zabezpečiť realizáciu v tomto roku. 
 
3.14.14 Vyznačiť vodorovné dopravné značenie na uliciach Suchá a J. Hlúbika pred 
kostolom v zmysle prílohy. (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Bola vykonaná obhliadka, na základe ktorej bol spracovaný a zaslaný návrh zmeny 
v dopravnom značení. Po získaní súhlasu bude značenie zrealizované. 
 
 
 

 
 
 
 
         Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
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