
 
 
 
 
         Vážený pán 
         Mgr. Stanislav Hric 
         Markovičova 40 
         917 01  Trnava  

 
 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
 OOaVS/1643/20- 

81987/20 
Moťovský/3236146 14.7.2020 

 
 
 
Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 3.6.2020 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 25. júna 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 5, ktoré sa konalo 3. 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. 

 
5.9.1 Vysadiť izolačnú zeleň na plánovanej okružnej križovatke na Nerudovej ulici 
a vyznačiť priechod pre chodcov pred okružnou trojramennou križovatkou 
zabezpečujúci prístup aj na zelený pás k záhradkárskej oblasti (zodp. Ing. arch. Horváth, 
tel. 3236245) 
Referát ekológie bude pri rokovaní s projektantom a schvaľovaní projektovej dokumentácie 
v stavebnom konaní požadovať výsadbu izolačnej zelene v okružnej križovatke na Nerudovej 
ulici. S vyznačením priechodu pre chodcov sa v tejto fáze prípravy projektu neuvažuje, 
priechod pre chodcov je možné vyznačiť len ak vedie z chodníka na chodník. 
 
5.9.2 Zakázať tranzit nákladnej dopravy cez novú komunikáciu v obchodnej zóne medzi 
Bratislavskou a Nerudovou ulicou a zabezpečiť, aby parkovanie v novej obchodnej 
zóne mohlo slúžiť aj obyvateľom priľahlých bytov (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Referát dopravného urbanizmu bude pri rokovaní s projektantom a pri pripomienkovaní 
požadovať dodržanie bodov, ktoré požaduje VMČ a na ktorých sa dohodli na rokovaní dňa 
1.6.2020 

 
5.9.3 Vybudovať nové parkovacie miesta pre obyvateľov bytových domov Nerudova 12 
a 13 (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Na základe opakovanej požiadavky VMČ zabezpečiť parkovanie vo vnútrobloku na Nerudovej 
ulici, OÚRaK zabezpečil spracovanie Zmeny ÚPN Rozšírenie parkoviska na Nerudovej ulici, 
nakoľko je tam podľa územného plánu nezastavateľná plocha zelene. Na základe záporného 
stanoviska od Okresného úradu, odboru územného plánovania a bytovej politiky nemohla byť 
zmena predložená na MZ a schválená. Okresný úrad nesúhlasil so zmenou nakoľko mesto 
samé  si stanovilo nezastavateľné plochy na základe bilancie zelene na obyvateľa, ktoré sú 
v meste negatívne. Preto je potrebné existujúce plochy zachovávať a nezastavovať. Mesto by 
išlo proti svojej vlastnej koncepcii a MÚSESu.  Odbor územného rozvoja a koncepcií, referát 
dopravy  má spracovaný komplexný návrh parkovania na sídlisku Linčianska, parkovacie 



miesta budú v rámci sídliska rozširované na nezastavateľných plochách. Taktiež investor 
nákupného centra a prepojovacej komunikácie s Bratislavskou cestou vybuduje ďalšie 
parkovacie miesta, ktoré budú môcť obyvatelia využívať. 
 
5.9.4 Informácie o majetkovo právnych vzťahoch nehnuteľností v majetku Mesta Trnava 
na sídlisku Linčianska (dočasná stavba na konečnej autobusovej zastávke, budova 
v nákupnom centre Limbova a časť školy, ktorá sa nevyužíva) (zodp. Ing. arch. Horváth, 
tel. 3236245) 
Objekt na pozemku 8399/135 je v majetku mesta , vedľajší na parcele 8399/134 je súkromným 
majetkom, obnova by sa mala realizovať spoločne na základe rokovania s majiteľmi objektu. 
 
5.9.5 Zaslať projektovú dokumentáciu na parkovisko na ul. gen. Goliána 12 a vybudovať 
ho spolu s ďalšími 3 parkoviskami na sídlisku Linčianska (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
V elektronickej forme posielame projektové dokumentácie 4 parkovísk na Linčianskej. Je 
spracovaná projektová dokumentácie pre územné rozhodnutie. K riešeniu týchto parkovísk 
bolo zvolané pracovné stretnutie na 1.7.2020 za účasti p. Vavrovej z VMČ č.5, zástupcu ODI 
a referentov MsÚ Trnava. 
 
5.9.6 Vyjadriť sa k stavu riešenia petície obyvateľov Vajslovej ulice k meraniu zloženia 
vzduchu z dôvodu zápachu z priľahlých prevádzok (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia obdržalo dňa 
22. 11.2019 na vedomie  „ Petíciu na ochranu ovzdušia Vajslovej doliny v Trnave“  od 
obyvateľov mestskej časti Trnava bezprostredne susediacou s priemyselnou zónou ( najmä  
ulice Vlárska, Stredná, Šípová, Bulharská, Letná, Jasná, Vajslova ).  
 
„Petícia na ochranu ovzdušia Vajslovej doliny v Trnave“  bola zaslaná k priamemu vybaveniu 
na OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, Trnava ako vecne a miestne 
príslušnému správnemu orgánu v oblasti ochrany ovzdušia a vôd . 
 
OÚ Trnava  v zmysle § 1 ods. 2 písm. a) a § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov, za účelom riadneho prešetrenia a vybavenia petície, zistenia 
skutočného stavu veci, jeho súladu alebo rozporu s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
spoločným záujmom, vyzval  dňa 23.01.2020 Mesto Trnava k zaujatiu stanoviska k bodu č. 2  
„   Petície na ochranu ovzdušia Vajslovej doliny v Trnave “.     
Dňa 7.2 2020 bolo Mestom Trnava, odborom stavebným a životného prostredia zaslané 
stanovisko na OÚ Trnava  pod č. OSaŽP/2258-10719/20 /Hlg. 
 
Mestský úrad v Trnave, ďalej iba  monitoroval postup vybavenia petície kompetentným 
orgánom, pričom nám boli poskytnuté nasledovné údaje:  
1. Oznámenie výsledku vybavenia  petície  vydané OÚ Trnava, odb. starostlivosti o životné 

prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,  pod. č. OU-
TT-OSZP3-2020/007891 zo dňa 21.02.2020 . V závere sa uvádza „  OÚ Trnava na 
základe kompetencií v súlade s ustanovením § 25 zákona o ovzduší sprostredkuje 
stretnutie s SHMÚ a so samosprávou za účelom preverenia možnosti inštalácie 
monitorovacej siete v danom území. Ďalej bude preverené naplnenie skutkovej podstaty 
ustanovení § 25 ods. 2 a 5 zákona o ovzduší  a § 30 ods. 10 zákona o ovzduší pre 
obmedzenie alebo zastavenie prevádzky “ . 

 
2. Postúpenie časti vyjadrenia k výsledku vybavenia petície  na OÚ  odb. starostlivosti 

o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja pod č. OU- TT -OSZP3-2020/007891 zo dňa 09.03.2020 kde bola postúpená časť 
vybavenia petície týkajúca sa merania kvality ovzdušia v dotknutej lokalite . 

 



3. Ústna informácia: OÚ  odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja v čase po 13.07.2020 zvolá pracovné 
stretnutie s pracovníkmi odboru Monitorovanie kvality ovzdušia Slovenského 
hydrometeorologického ústavu. Programom stretnutia bude  monitorovanie kvality 
ovzdušia v lokalite Vajslovej doliny mobilnou  meteostanicou. Mesto Trnava bude prizvané 
na toto pracovné stretnutie. 

 
5.9.7 Vyjadriť sa k možnosti zobojsmernenia Bratislavskej ulice (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
So zobojsmernením Bratislavskej ulice sa počíta podľa štúdie: Zmena organizácie dopravy 
v mestskej časti Tulipán v Trnava (2017). Štúdia je na stránke mesta Trnava v strategických 
dokumentov. 
link: https://www.trnava.sk/sk/clanok/dopravne-studie-projekty-2017#ZOD_02/2018   
 
5.9.8 Doplniť herné prvky na detskom ihrisku pri Mama klube (zodp. Ing. Bodišová, tel. 
3236106) 
Mestský úrad eviduje požiadavku na doplnenie herných prvkov a je s ňou rátané pri dopĺňaní 
prvkov na jednotlivé spádové ihriská. V súčasnosti však nie sú na uvedený účel v rozpočte 
mesta vyčlenené finančné prostriedky. 
 
5.9.9 Obnoviť vodorovné dopravné značenia – priechody pre chodcov, pri 
kontajnerových stojiskách, na križovatke Markovičova - Bratislavská (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236113) 
Odbor dopravy zabezpečí po obhliadke jednotlivých požiadaviek aj s firmou zabezpečujúcou 
realizáciu obnovenie dopravného značenia. Niektoré vyznačenia kontajnerových stojísk už boli 
zrealizované. 
 
5.9.10 Orezať stromy na Kozáckej ulici 13 (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Na Kozáckej ulici vykonáme obhliadku miesta a rez drevín vykoná spravovateľská firma. Rez 
drevín môžeme vykonať len do takej miery, aby neprišlo k poškodeniu drevín. 
 
5.9.11 Odstrániť brečtany z kontajnerových stojísk a vykonať dôkladnú deratizáciu 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245 a Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Po dohode so správou zelene budú brečtany a ich koreňový systém na kontajnerových 
stojiskách na ulici G. Goliana 50, G. Goliana 56, G. Goliana 61, Nerudova 1, Nerudova 3 
odstránené v prípade priaznivého počasia v 28. kalendárnom týždni. Spoločnosť TAVOS bola 
vyzvaná dňa 23.6.2020 na opakovanú deratizáciu. 
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