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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 zo 6.12.2021 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 17. januára 2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo VMČ č. 2, 
ktoré sa konalo 6. decembra 2021. 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. 

 
2.13.1 VMČ žiada odpovede na otázky ohľadom rozpracovaných projektov v našej 
mestskej časti v rozsahu: štádium rozpracovania, výhľadové info o termínoch, PD, 
stavebné povolenie, realizácia. Ide o projekty: Parking pri lesoparku, prepoj ulíc J. G. 
Tajovského – J. Bottu a vnútroblok Čajkovského (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Parkovisko pri lesoparku: V prípade parkoviska pri cintoríne pri lesoparku je v súčasnosti 
vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. 
Prepoj Tajovského – J. Bottu: Odbor územného rozvoja a koncepcií, referát dopravného 
urbanizmu v priebehu nasledujúceho mesiaca vypracuje zadanie na Prepojovaciu 
komunikáciu J.G. Tajovského a odošle ho na ďalšie riešenie na Odbor investičnej výstavby. 
Vnútroblok Čajkovského: Bola ukončená spolupráca a rozviazaná zmluva s pôvodnou 
projektantkou, bude sa vyhlasovať nová súťaž na vyhotovenie projektovej dokumentácie. 
 

2.13.2 Poslať kontakty na údržbu komunikácií, ktoré sú na stránke mesta ťažko 
dohľadateľné (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
V užitočných informáciách na stránke mesta je tretia položka - Čistenie a zimná údržba 
komunikácií. Na podstránke, ktorá sa otvorí, je Operačný plán zimnej údržby tu sa nachádza 
kontakt na dispečing. Dá sa k nemu dostať aj cez vyhľadávanie (hore vpravo). 
Spravodajskú službu bude zabezpečovať: 
• STEFE, s.r.o., Trnava, Františkánska 16, počas zimnej služby bude zavedený nepretržitý 
dispečing Marek Jelenek na tel. č. 0915/ 917 900, p. Daniel Laczo, tel. č. 0917/924 695 
• Mestské služby mesta Trnava, počas zimnej údržby bude zabezpečená nepretržitá služba 
na čísle tel. 0911 899 212 p. Milan Baláž 

 
2.13.3 Vyspádovať cestu a parkovisko pred bytovým domom Botanická 27-29. Ide o 
opakovanú požiadavku (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Vzhľadom na súčasné výškové a spádové pomery jestvujúcich plôch komunikácie 
a parkovacích plôch, je odstránenie problému zo zaplavovaním pred bytovým domom 
dosiahnuť iba ich celkovou rekonštrukciou (odstránenie pôvodných jestvujúcich spevnených 



plôch vrátane konštrukčných vrstiev, nové výškové zameranie a položenie nových konštrukcií 
s odvodnením). Keďže s finančným krytím uvedenej  investície zatiaľ rozpočet mesta 
neuvažuje, zabezpečíme zameranie plôch geodetom, na základe ktorého bude možné 
navrhnúť riešenie, ktoré by eliminovalo súčasný stav v čo možno najväčšom rozsahu. 
 
2.13.4 Skoordinovať parkovanie pozdĺž bytových domov Mozartova 4-6 a 7-9 z hľadiska 
bezpečnosti a dostupnosti zásahových vozidiel (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Podľa súčasnej právnej úpravy (zmysle § 52 ods. 2 zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. 
v znení neskorších predpisov), môže motorové vozidlo parkovať na chodníku, ak ide o 
zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 
3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka 
najmenej 1,5 m. Pripravuje sa novela uvedeného zákona, ktorou bude státie na chodníku 
zakázané, okrem vyznačených miest. V súčasnosti platná vyhláška  MV SR č. 30/2020 
o dopravnom značení nepozná vodorovné dopravné značenie „žltá súvislá čiara“.  
Z uvedeného vyplýva, že je bezpredmetné určovať na chodník zvislé alebo vodorovné 
dopravné značenie „zákaz státia, alebo zastavenia“, keďže parkovanie na chodníku, okrem 
vyznačených miest, bude zakazovať novelizovaný zákon o cestnej premávke. V súčasnosti je 
situácia z hľadiska parkovania na Mozartovej ulici primeraná. Ak vodič nedodrží platný cestný 
zákon a pri státí na chodníku nezostane voľná šírka chodníka  najmenej 1,5m, je potrebné 
spáchanie priestupku oznámiť na políciu. 
 
2.13.5 Presadiť strom a vyrezať krík, ktorý zaberá parkovacie miesto vedľa 
zamýšľaného chodníka do COOP Jednota na Mozartovej ulici (zodp. Ing. arch. Horváth, 
tel. 3236245) 
Presadenie stromu nie je reálne, do úvahy by prichádzal jeho orez, čo by však neriešilo 
podstatu požiadavky. 
 
2.13.6 Preveriť stav parkovacích miest pred bytovými domami Botanická 24-29 
a Mozartova 6, keďže sa tu počas daždivých dní tvoria veľké mláky (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236117) 
Botanická 24-29: Vzhľadom na súčasné výškové a spádové pomery jestvujúcich plôch 
komunikácie a parkovacích plôch, je odstránenie problému zo zaplavovaním pred bytovým 
domom dosiahnuť iba ich celkovou rekonštrukciou (odstránenie pôvodných jestvujúcich 
spevnených plôch vrátane konštrukčných vrstiev, nové výškové zameranie a položenie 
nových konštrukcií s odvodnením). Keďže s finančným krytím uvedenej  investície zatiaľ 
rozpočet mesta neuvažuje, zabezpečíme zameranie plôch geodetom, na základe ktorého 
bude možné navrhnúť riešenie, ktoré by eliminovalo súčasný stav v čo možno najväčšom 
rozsahu. 
Mozartova 6: Zabezpečíme premeranie plôch geodetom, na základe ktorého bude možné 
navrhnúť riešenie problému so zaplavovaním. 
 
2.13.7 Skontrolovať a orezať stromy, ktoré sa pri vetre dotýkajú fasády na bytovom 
dome Mozartova 4-6 (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245 
Orezy na Mozartovej 4-6 vykonáme v závislosti od počasia, predpokladaný termín je marec 
2022. 
 
2.13.8 Odstrániť asfaltovú plochu po bývalom hádzanárskom ihrisku v areáli ZŠ 
Mozartova, ktorá dávno stratila účel svojho použitia (zodp. STEFE Trnava, s.r.o.) 
Asfaltová plocha dnes už síce neplní funkciu  ihriska pre športovú činnosť, využívajú ju ale 
matky s deťmi, ktoré sa tu hrajú. Na ploche nie sú  žiadne veľké výtlky ani nerovnosti, ktoré by 
ohrozovali bezpečnosť osôb, ktoré sa na nej zdržujú. Úprava plochy o výmere cca 900 m2 
a následná výsadba trávnika by bola nákladnou investíciou, ktorá nie je zaradená do plánu pre 

najbližšie obdobie.  
 



2.13.9 Inštalovať AED na viacerých exponovaných miestach v mestskej časti Trnava – 
západ  
Mesto Trnava má záujem o zvýšenie počtu miest s nainštalovanými defibrilátormi a realizáciou 
uvedenej požiadavky sa v súčasnosti zaoberá. 
 
2.13.10 Požiadať TTSK o odstránenie zeleného plota od ulice J. G. Tajovského smer 
Lomonosovova oproti zbernému dvoru zo strany SOU. Odstránenie plota bude 
potrebné pri realizácii prepoja ulíc J. G. Tajovského – J. Bottu a vytvorí priestor pre 
sprístupnenie futbalového ihriska pre verejnosť  (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Po spracovaní konečnej verzie projektu prepojenia ulíc J. G. Tajovského a J. Bottu, z ktorého 
vyplynú presné parametre realizácie, pristúpi mesto k riešeniu majetkových záležitostí 
týkajúcich sa tejto investičnej akcie. 

 
2.13.11 VMČ žiada v roku 2022 zrekonštruovať prioritne chodníky v okolí ZŠ A. Kubinu, 
chodník na ul. T. Vansovej od železničného priecestia po Hospodársku ul., chodník na 
ul. K. Mahra (od Tácky až po SPŠS) a chodník spájajúci Park Janka Kráľa s bikrosom 
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
V súčasnosti prebieha proces zabezpečenia prípravy rekonštrukcie chodníka na ulici Kornela 
Mahra, s ktorou bolo už uvažované. Ostatné požiadavky evidujeme a budeme priebežne 
realizovať s prihliadnutím na priority a možnosti rozpočtu mesta na nasledujúce roky. 

 
2.13.12 Odvodniť komunikáciu zo severnej strany bytového domu Mozartova 11 (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236117)  
Opravu poruchy na komunikácii sme zaradili  do plánu realizácií na 1. polrok 2022. 
 
 
 
 
 
 
                                               JUDr. Igor Kršiak 
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