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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 zo 6.2.2020 
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa xxx bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 3, ktoré 
sa konalo 6. februára 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. 

 
 
3.7.1 Na základe požiadavky od p.Šajbidora a p. Kormaňáka žiadame o zabezpečenie 
deratizácie potkanov pri kontajnerových stojiskách na Veternej ulici medzi č. 18 až 45 a 
Pri Tesco Express na Hlinách kde je zároveň aj prepadnutá zem v blízkosti 
kanalizačného poklopu (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Obhliadka tohto miesta spolupracujúcou deratizačnou firmou bola vykonaná v 11. 
kalendárnom týždni, pričom pri tejto prehliadke bola vykonaná deratizácia. Následne po týždni 
od vykonania tejto deratizácie spolupracujúca firma skontroluje jednotlivé miesta a podľa 
potreby doplní návnady. Mesto Trnava zabezpečuje deratizáciu verejnej zelene. V prípade 
výskytu potkanov pri kanalizačných poklopoch je nutné kontaktovať majiteľa prípojky, ktorý je 
povinný zabezpečiť deratizáciu vo vlastnej réžii. 
 
3.7.2 Žiadame umiestniť na oplotenie kontajnerového stojiska tabuľky s najbližšími 
zbernými dvormi s ich otváracími hodinami, z dôvodu neustáleho ukladania domového 
odpadu / skrine, sanita, postele.../. Obyvatelia sú povinní takýto odpad vyviesť do 
zberného dvora v príslušnej mestskej časti (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Táto informácia je verejne dostupná na webovej stránke mesta a na informačných letákoch 
„harmonogram triedeného zberu odpadu z rodinných domov“.  
Nakoľko v Meste Trnava sa budujú polopodzemné kontajnery nie je v pláne na súčasné 
oplotenia kontajnerových stojísk inštalovať informačné tabule. 
 
3.7.3 Žiadame vypracovať plán (mapu) s presným počtom parkovacích miest na 
parkovisku pred bytovkou na Saleziánskej ul. č. 9,10,11 po vyznačení všetkých 
legálnych parkovacích miest. Aktuálny stav spôsobuje, že autá parkujú veľmi tesno 
vedľa seba a takto dochádza k ich poškodzovaniu. Po spracovaní nápočtu legálnych 
parkovacích miest, sa VMČ vyjadrí, či obyvatelia súhlasia s ich vyznačením (zodp. Ing. 
arch. Horváth, tel. 3236245) 



So zlegalizovaním (vyznačením) parkovacích miest dôjde k úbytku parkovacích miest. 
Parkovacie miesta, ktoré sú neusporiadané umožňujú takzvané ,,státie na divoko“. Legálne 
parkovacie miesta musia spĺňa požiadavky normy, kde sú stanovené rozmery parkovacích 
miest, rozostupov parkovacích miest a pod. Výkres vyznačených parkovacích miest je v 
prílohe 46_2010 Návrh organizácie parkovania. 
Riešenie vyznačenia parkovacích miest na tomto parkovisku je riešené už dlhodobo (t.j. 
niekoľko rokov) 
 
3.7.4 Žiadame o vyjadrenie sa k mestskému parkovisku pri VUJE a jeho ďalšom využití 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
O zmene využitia mestského parkoviska pri VÚJE sa momentálne neuvažuje. 
 
3.7.5 Žiadame o novú výsadbu stromov pri detskom ihrisku na Hviezdnej ul. pri 
kruhovom otoči z dôvodu odumretia pôvodných novovysadených stromov. Stromy 
žiadame vysadiť tak, aby v čo najväčšej miere vytvárali tieň pre detské ihrisko (zodp. 
Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Predmetnou požiadavkou sa budeme zaoberať v rámci prípravy jesennej výsadby 
stromov. Odbor územného rozvoja a koncepcií zaradí požiadavku do evidencie žiadostí na 
zabezpečenie výsadieb drevín na jeseň  2020. 
 
3.7.6 Žiadame o zaradenie a vypracovanie arch. štúdie na časť sídliska Kopánka, 
označované aj ako centrum Kopánky, od námestia Slovenského učeného tovarišstva 
po Ustiansku ulicu do rozpočtu mesta Trnava (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Požiadavku zaradíme do návrhu rozpočtu mesta v ďalšom schvaľovacom období.  Reálne 
začlenenie investície do rozpočtu mesta podlieha schvaľovaniu  mestskými poslancami 
v poslaneckých kluboch a v mestskom zastupiteľstve. 
 
3.7.7 Žiadame o vyjadrenie k postupu prác a o termínoch k rekonštrukcií Kukučínovej 
ul. (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Stavba je v štádiu pokročilej rozpracovanosti – finančné plnenie 60%, časové plnenie 60%. 
Prerušenie prác počas zimného obdobia v zmysle aktualizovaného harmonogramu prác 
zhotoviteľa od 20.12.2019 do 17.2.2020, v súvislosti s kvalitatívnymi požiadavkami ZoD 
(čl.7.3.12). 
Pôvodný termín výstavby 2.12.2019 bol Dodatkom č.2 posunutý na 15.4.2020 z dôvodu 
prerušenia prác v zimnom období a hlavne dodatočne vyvolaných naviac prác  (viď nižšie). 
Zdržanie prác spôsobené naviac prácami - potreba dodatočného výrubu stromov a s tým 
súvisiacich činností (ťahové skúšky, znalecký posudok, výrubové povolenie atď.), výmena 
staticky neúnosného podložia v časti miestnej komunikácie, zmena odvedenia dažďových vôd 
zo striech rodinných domov nachádzajúcich sa na pravej strane ulice, potreba demontáže 
starého, nefunkčného plyn. potrubia, vr. domových pripojení z dôvodu jeho kolízie 
s budovanými odlučovačmi ropných látok, výmena jestvujúcich nefunkčných uličných vpustí, 
vrátane opravy poškodeného pripojovacieho kanalizačného potrubia v km 0,415 a iné. 
Vzhľadom na počasie sa aktuálne  realizuje zhotovene vsakovacích studní pre  odvedenie 
dažďových vôd zo striech RD po pravej strane ulice. 
Pripravuje sa zmena  projektovej dokumentácie Sadové úpravy –  preriešenie náhradnej 
výsadby zelene,  v zmysle vydaného rozhodnutia dodatočného výrubu 12ks stromov 
(kompenzácia výrubu). 
Koncové úseky miestnej komunikácie, ktoré neboli v kolízii s jestvujúcimi stromami sú 
kompletne zhotovené, vrátane povrchových asfaltových úprav (časť od Slnečnej ul. po Pažitnú 
ul. a časť od okružnej križovatky Špačinská cesta po Jánošíkovu/Robotnícku ul.).   
V jarnom období zostáva zrealizovať konštrukčné vrstvy vlastnej cestnej komunikácie 
v dl.240m, vrátane parkovacieho státia, pravostranný chodník pre chodcov, verejné osvetlenie 
a výsadbu zelene. 
 
 



3.7.8 Obyvatelia Ustianskej ulice z dôvodu exponovanej dopravy a obáv o zdravie a 
majetok svojich nehnuteľností požadujú zrealizovať skúšky na hluk, kvalitu ovzdušia - 
CO2 a záťažové skúšky nosnosti komunikácie počas dopravnej špičky v časoch od 6.00 
– 9.00 a od 15.00 – 18.00 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Realizácia skúšok hluku nespadá do kompetencie mesta s touto požiadavkou je potrebné sa 
obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
Čo sa týka záťažových skúšok tieto sa vykonávajú na odkrytej vozovke až na úrovni zemnej 
pláne. Na základe georadaru vyšiel stav komunikácie ako dobrý a aj následné sondy potvrdili, 
že konštrukcia vozovky je dostatočná. (40 cm je zhutnené kamenivo a 10 cm je asfaltobetón) 
 
3.7.9 Žiadame o informovanie, či je možné dobudovanie komunikácie v časti Krupskej 
ulice s napojením sa na ulicu Zdenky Šelingovej. Zároveň žiadame o informáciu z akého 
dôvodu sa realizovalo vyústenie komunikácií IBV Pekné pole v smere na Krupskú ulicu, 
len ako jednosmerná komunikácia. Obyvatelia dotknutých ulíc majú za to, že po 
dobudovaní tohto krátkeho úseku, by ťažká mechanizácia, ktorá dnes zaťažuje okolité 
ulice dopravnou obsluhou výstavby Pekného poľa sa mohla napojiť priamo z Krupskej 
ulice. Takisto obyvateľom Pekného poľa by bolo umožnené napojenie aj z tejto časti, 
ktoré je v súčasnosti možné len z ulíc J.Hlubíka a M.Benku (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Ulica Krupská je komunikáciou III. triedy, nie je  v majetku a správe Mesta Trnava a teda Mesto 
Trnava nerozhoduje o pripojení ulíc na túto komunikáciu. Rozhodnutie vydal Okresný úrad – 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a stanovil podmienky za akých môžu byť 
komunikácie na túto cestu pripojené.  Rozhodnutia boli vydané v roku 2012 pre súkromných 
investorov, ktorý danú lokalitu developersky zastrešovali. 
 
3.7.10 Žiadame o osadenie ochranných bariér / stĺpov, zábradlia / pre chodcov viď. 
príloha č.1 na križovatke J.Hlubíka – Ustianska. V tejto lokalite došlo k viacerým 
dopravným nehodám a týmto krokom chceme zvýšiť bezpečnosť najmä chodcov a 
dotknutých nehnuteľností v predmetnej križovatke (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Tento priechod bol zaradený medzi rizikové priechody. Pri zadávaní podmienok na realizáciu 
bude doplnená požiadavka na vybavenie priechodu zábradlím. Samotná realizácia však závisí 
od toho či šírkové pomery a príslušné predpisy dovolia zábradlie realizovať. 
 
3.7.11 Žiadame o osadenie dopravného značenia Zákaz zastavenia na ulici Veterná 42 – 
43 viď. príloha č.2, autá odstavené mimo vyznačených parkovacích miest spôsobujú 
obmedzenia v plynulosti cestnej premávky pre MAD ako aj osobnú dopravu (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Požiadavka bola zaslaná na odsúhlasenie na Okresný dopravný inšpektorát. Po odsúhlasení 
a vydaní určenia bude dopravné značenie osadené. 
 
3.7.12 Obyvatelia Pekného poľa upozornili na zlý stav trávnikov a priestorov na Peknom 
poli, ktoré spôsobila firma, kladúca potrubie do zeme v tejto lokalite. Obyvatelia 
požadujú, aby bola v tejto veci zjednaná náprava  
Prosíme VMČ o upresnenie lokality na Peknom poli, nakoľko sa nemusí jednať o rozkopávku, 
ktorá sa realizovala v roku 2020. Firmy, ktorým bolo vydané rozhodnutie boli telefonicky 
upozornené, aby si prešli svoje rozkopávky a prípade poklesu pôdy alebo neupravenosti 
povrchu znova upravili  povrch podľa podmienok v súhlasnom rozhodnutí.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Použitie finančných prostriedkov VMČ 
Plocha na Átriovej ulici bola dňa 8.11.2019 označená prevádzkovou tabuľou ako detské 
ihrisko. Nakoľko basketbalové koše na tomto ihrisku sú v dobrom stave, nebude potrebná ich 
výmena. Spolupracujúca firma zabezpečí ich náter ihneď ako budú priaznivé poveternostné 
podmienky. V súčasnej dobe Mesto Trnava pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu na 
jednotlivé prvky mobiliáru. Po vysúťažení dodávateľskej firmy budú k dispozícii lavičky, ktoré 
bude možné osadiť k tomuto detskému ihrisku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
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