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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 zo 6. júna 2018 
 
Vážená pani Lančaričová, 

dňa 13. júla 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 3, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 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. 
       
3.18.1 Informovať o projekte cyklochodníka na Špačinskej ceste, aký vplyv bude mať 
cyklochodník na počet parkovacích miest, prečo nemôže byť trasovaný bočnými 
uličkami (zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Cyklochodník je vedený po západnej strane Špačinskej cesty. Trasovaný je tak, aby bol 
napojený na cyklochodník na Rybníkovej ulici a jedným priechodom na cyklochodník na 
Hlbokej ulici. Cyklochodník bude napojený na spoločný chodník a cyklochodník na 
Kukučínovej ulici. Plán  pokračovania cyklochodníka po Špačinskej ceste je vedený popri 
Obchodnej akadémii (OA). Týmto trasovaním bude použitý jeden priechod, ktorý bude viesť 
cez menej frekventovanú Kukučínovu ulicu a tým bude aj bezpečnejší. Cyklochodník bude 
spĺňať všetky požiadavky zákonov, noriem a technických podmienok Slovenskej republiky. 
Taktiež boli splnené požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu (jedna z požiadaviek 
bola, aby vjazdy do dvorov neboli v mieste autobusovej zástavky). Cyklochodník bude tak 
isto rešpektovať už existujúce vjazdy k bytovým domom.  
Presný počet zrušených parkovacích miest nie je možné určiť nakoľko tieto parkovacie 
miesta nie sú vyznačené, ale ide len o parkovací pás. K zrušeniu dôjde len v mieste vzniku 
autobusovej zástavky. Parkovacie miesta budú nahradené v mieste autobusovej zastávky pri 
OA. Táto autobusová zástavka, ako aj autobusová zástavka v okružnej križovatke na 
Špačinskej ceste sa zlúčia do jednej. Taktiež sa pripravuje projekt parkovacích miest pri 
protihlukovej stene na Špačinskej ceste, kde by malo vzniknúť približne 17 parkovacích 
miest. Mesto Trnava plánuje taktiež ďalšie projekty na zvýšenie počtu parkovacích miest 
v tejto lokalite.  
Cyklochodník je vedený po Špačinskej ceste, pretože najviac obyvateľov smeruje do centra 
mesta, k City Aréne a na železničnú stanicu, pričom sa pohybujú prirodzene najkratšou 
trasou. Z dôvodu, že Špačinská cesta je veľmi značne zaťaženou komunikáciou a cyklisti sa 
pohybujú v hlavnom dopravnom priestore, kde je veľká intenzita dopravy, respektíve často 
po chodníkoch, je potrebné vybudovať bezpečný priestor pre cyklistov. Vybudovanie 
cyklochodníka na bočných uličkách nie je možné kvôli šírkovým parametrom, kde je 
potrebné, aby v uličnom priestore boli chodníky po oboch stranách, cyklochodník, parkovací 
pás a obojsmerná komunikácia. Pri vybudovaní cyklochodníka by došlo k zrušeniu možnosti 
parkovania na týchto uličkách, čo by bol omnoho väčší problém, ako pri malom úbytku 
parkovacích miest na Špačinskej ceste, nakoľko pri realizácii nových projektov je potrebné, 



aby všetky časti uličného priestoru spĺňali požiadavky zákonov, noriem a technických 
podmienok Slovenskej republiky. 
 
 
3.18.2 Častejšie kosenie na Špačinskej ceste (zodp.: Ing. Veneni,  tel. 3236112) 
Požiadavka na pravidelné kosenie časti zelene na Špačinskej ceste bola odstúpená firme, 
ktorá realizuje kosenie trávnatých plôch v danej lokalite. Predmetná plocha bola pokosená 
koncom júla a následne vždy počas realizácie kosby okolitých plôch. 
 
 
3.18.3 Častejšie vysýpať koše pri detskom ihrisku na Peknom poli (zodp.: Ing. Veneni, 
tel. 3236112) 
Spoločnosť  FCC  Trnava s.r.o.  bola  požiadaná  o denný výsyp malých smetných košov  a   
dodržiavanie  pravidelného  harmonogramu  výsypu  nielen  v  uvedenej lokalite, ale na 
všetkých detských ihriskách. 
 
 
3.18.4 Požiadavka Materského centra na Okružnej ulici na opravu chodníkov a výmenu 
piesku v pieskovisku (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Materské centrum má budovu s areálom na Okružnej ulici vo výpožičke, opravy v rámci 
areálu a výmenu piesku si musí zabezpečiť vo vlastnej réžii. V prípade záujmu je odbor 
dopravy a komunálnych služieb MsÚ pripravený pomôcť s výberom dodávateľa prác. 
 
 
3.18.5 Vysvetliť opodstatnenie žltých čiar na Ustianskej ulici (zodp.: Ing. Veneni, tel. 
3236112) 
Žlté čiary pred rodinnými domami 14-16 a 18-20 na Ustianskej ulici boli vyznačené na 
základe opakovaných sťažností obyvateľov týchto domov, ktorý najmä v ranných, ale 
i v poobedňajších hodinách mali znemožnený výjazd na komunikáciu odstavenými vozidlami 
rodičov  detí z priľahlej  MŠ, pričom dochádzalo k častému vzájomnému verbálnemu 
napádaniu.  Preto boli súčasne aj  parkovacie miesta na strane MŠ vyhradené pre rodičov 
privážajúcich deti, nakoľko na týchto miestach parkoval personál MŠ. 
 

 
3.18.6 Zaradiť do rozpočtu mesta vypracovanie štúdie k verejnému priestoru na 
Kopánke – zelený pás pred kostolom a obnovu parčíka na Námestí SUT (zodp.: Ing. 
arch. Guniš, tel. 3236245) 
Vyriešenie verejného priestoru pred kostolom panny Márie pomocnice na ul. Jána Hlúbika 
a obnovu Námestia Slovenského učeného tovarišstva, vrátane parčíka, zaradíme do návrhu 
rozpočtu mesta pri jeho zostavovaní  na ďalšie trojročné obdobie 2019 - 2021. Reálne 
zaradenie návrhu do rozpočtu mesta závisí od  jeho schválenia v mestskom zastupiteľstve. 
 
 
3.18.7 Riešiť neporiadok okolo smetných košov Na hlinách 1, viesť informačnú 
kampaň k separovaniu odpadu a zberným dvorom (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Mesto Trnava osloví organizáciu  zodpovednosti   výrobcov,  ktorá  má  v  zmysle zmluvy  s  
mestom  zabezpečovať  osvetu  a  informačnú kampaň zameranú  na zvýšenie triedeného  
zberu a informovať tak obyvateľov mesta prostredníctvom informačných letákov. Spoločnosť 
FCC Trnava s.r.o. priebežne, ale aj na základe podnetov odstraňuje objemný odpad   
nachádzajúci  sa  pri  stojiskách. Finančné  prostriedky, ktoré  sú použité  z  rozpočtu  mesta 
na  odstraňovanie tohto druhu odpadu by mohli byť využité na iné účely. 
 
 
 



3.18.8 Riešiť prepadávajúcu sa cestu a chodník Na hlinách za potravinami (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236112) 
Po preverení aktuálneho stavu bude zadaná požiadavka na opravu prepadávajúcej sa cesty 
a chodníka. Predpokladaný termín realizácie – koniec septembra 2018. 
  
 
3.18.9 Orezať prerastenú lipu pred Saleziánskou 44 (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Na základe obhliadky stromu dňa 27.7.2018 sme zistili, že strom je zdravý s krásnou 
pravidelnou korunou, v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu. Z tohto dôvodu do 
koruny stromov nie je potrebné zasahovať, okrem vyvetvenia spodných konárov, aby sa 
docielilo bezpečné prechádzanie okolo stromu. Vyvetvenie konárov bude zrealizované do 
konca augusta 2018. 
 
 
3.18.10 Vrátiť končenú zastávku MAD liniek 3 a 4 zo Špačinskej cesty na Námestie 
SUT (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Požiadavku prehodnotíme s dopravcom a ak to bude možné pri každoročnej zmene 
cestovného poriadku zohľadníme. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       Ing. Zuzana Bigasová   
   zástupkyňa prednostu MsÚ 
 vedúca odboru ekonomického 
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