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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 30. januára 2018 
 
Vážená pani Lančaričová, 

dňa 28. februára 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 3, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 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. 
       
3.17.1 Orezať stromy okolo ihriska na ulici Malá (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Predmetné stromy sa nachádzajú na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve a ani v užívaní 
mesta Trnava, z tohto dôvodu mesto Trnava nemá právomoc zabezpečiť rez stromov. 
Predmetné stromy si musí orezať vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú, v tomto prípade 
sú vlastníkom  Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia. 
Pre mesto Trnava vykonávajú údržbu zelene firmy FCC Trnava s.r.o.; ATELIER S.A.K.T.; 
Regia, v.z.; Tvorsad; Deltaspol. Je možné sa na ne s touto požiadavkou obrátiť.  
 
3.17.2 Vyznačiť priechod pre chodcov pri novovybudovanom chodníku pred kostolom 
a na konci ulice J. Hlubíka (zodp.: Ing. Babinec,  tel. 3236112) 
Priechody pre chodcov budú vyznačené v apríli 2018. 
 
3.17.3 Vyznačiť pozdĺžne parkovisko pred kostolom (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Parkovisko a žlté čiary budú vyznačené v apríli 2018. 
 
3.17.4 Vysadiť stromy, kríky, alebo inú zábranu na stredovom ostrovčeku ulice J. 
Hlubíka, kde dochádza prechádzaniu zeleného pásu z ulice J. Hlubíka na Pažitnú ulicu 
(zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
OÚRaK, referát dopravného urbanizmu, odporučil osadenie dopravných zábran, keďže zeleň 
nie je možné vysadiť z dôvodu hustoty inžinierskych sietí v zelenom páse. Predpokladaný 
termín realizácie je leto 2018. 
 

3.17.5 Posúdiť návrh p. Gembického zo Saleziánskej ulice na vyznačenie parkovacích 
miest (zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
OÚRaK sa opäť zaoberal požiadavkou VMČ na rozšírenie a realizáciu doznačenia 
parkovania na Saleziánskej ulici. Premeral dostupné šírky a konštatuje rovnaké stanovisko 
ako v predchádzajúcich posledných 8 rokoch. Nie je z technického hľadiska možné vytvoriť 
na dostupnej ploche dva rady parkovania s kolmým radením vozidiel, jednu radu pozdĺžneho 
parkovania a ešte dve komunikácie potrebné pre výjazd z parkovacích miest. K uvedenému 
prikladáme mapku nakreslenú v roku 2010. Ani zrušenie jediného chodníka na tejto strane 
Saleziánskej ulice, ktorý vedie k nákupnému stredisku Tesco a v opačnom smere 



k autobusovej zastávke a základnej škole na Učeného Tovarišstva nepomôže dosiahnuť 
potrebné šírkové parametre. Požiadavky na zlepšenie parkovania v tejto lokalite sa 
pravidelne opakujú a vodiči parkujú nedisciplinovane. Na základe uvedeného navrhujeme 
zvážiť riešenie situácie v zmysle platných STN a parkovacie miesta vyznačiť podľa priloženej 
situácie. 
 
3.17.6 Zviditeľniť priechody pre chodcov na Saleziánskej ulici podsvietením a zvýšiť 
bezpečnosť optickými spomaľovačmi (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Pre väčšiu bezpečnosť chodcov budú priechody pre chodcov zviditeľnené optickými 
psychologickými brzdami a  bude preverená možnosť podsvietenia priechodov. 
 
3.17.7 Inštalovať ochranné zábradlie v zákrute Slnečnej a Hajdóczyho ulice (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236112) 
V súvislosti s nehodou na križovatke ulíc J. Hajdóczyho a Slnečnej bude spracovaný návrh 
na umiestnenie stavebného spomaľovacieho prahu a znížená maximálna povolená rýchlosť. 
Stavebná úprava s osadením dopravného značenia bude realizovaná po obdržaní všetkých 
potrebných súhlasov a povolení. 
 
3.17.8 Vysadiť zeleň na svah zvažujúci sa od vnútrobloku Saleziánska k vnútrobloku 
Na hlinách (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Požiadavka bola ozeleniť stromami a kríkmi celý svah pod bytovými domami na Saleziánskej 
ulici č. 22 až 52, kde je podľa územného plánu územná rezerva na parkovací dom, plošnú 
parkovú zeleň a vybavenosť pre šport a voľný čas. Z uvedeného dôvodu nie je vhodné na 
svahu založiť  novú trvalú vegetáciu ešte predtým, ako budú v území  doriešené stavebné 
prvky. S autorom podnetu MUDr. Kramárom sme sa dohodli, že stromy a kry nie je potrebné 
zatiaľ zabezpečovať, keďže ich výsadba má význam až po koncepčnom doriešení celého 
dotknutého územia. 
 
3.17.9 Dobudovať prepojovací chodník mezi ulicami Krupská a Z. Šelingovej (zodp. 
Ing. Guniš, tel. 3236245) 
Prepojovací chodník bol dobudovaný v marci 2018.  
 

3.17.10 Opraviť časť chodníka na Krupskej ulici v časti medzi Krajnou a Ľudovou ul. 
tak, aby pri dažďoch nepricházdalo k jeho zaplavovaniu (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236112) 
Chodník bude opravený do 30.6.2018. 
 
 

 
 
 
 
 
       Ing. Zuzana Bigasová   
   zástupkyňa prednostu MsÚ 
 vedúca odboru ekonomického 
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