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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 zo 7.2.2022 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 22. marca 2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo VMČ č. 2, ktoré 
sa konalo 7. februára 2022. 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. 

 
2.14.1 VMČ opätovne požaduje vymeniť vstupné dvere do ZUŠ tak, ako bolo spomínané 
v požiadavke zo zasadnutia v októbri 2021 (zodp. STEFE Trnava, s.r.o.) 
Nakoľko požadovaná výmena dverí nie je vyvolaná takým technickým stavom, pre ktorý by 
neboli schopné spĺňať svoj účel využitia, príp. by bol  tento z hľadiska BOZP nevyhovujúci, 
s predmetnou výmenou nateraz neuvažujeme. Výmena dverí môže byť v budúcnosti súčasťou 
prípadnej rozsiahlejšej rekonštrukcie priestorov objektu, ktorá bude vrátane FP riadne 
naplánovaná a schválená vlastníkom budovy, ktorým je mesto Trnava. 
 

2.14.2 VMČ zaujalo jednohlasné odporúčacie stanovisko ohľadne inštalácie detských 
prvkov vo vybetónovanom “U-čku” v areáli ZUŠ, pri ul. Mozartova (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Uvedená investícia nie je zaradená do rozpočtu mesta na nasledujúce obdobie.  

 

2.14.3 VMČ doporučuje projekt revitalizácie ZŠ A.Kubinu spojiť aj s revitalizáciou 
náprotivných vnútroblokov (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Príprava požadovanej projektovej dokumentácie je zaradená do rozpočtu mesta 2022 v rámci 
programu 2 – Životné prostredie.  V súčasnosti máme pripravenú mapku riešeného územia, 
zároveň je v prípravnej fáze súbor anketových otázok pre rezidentov obytnej zóny na 
zabezpečenie úvodnej participácie. Výbor mestskej časti Trnava – západ bude v krátkom čase 
oslovený na poskytnutie požiadaviek pri príprave zadania textovej časti na zabezpečenie 
projektovej dokumentácie. 
 
2.14.4 Občania postrehli demontáž kovového monument pri briežku za Olympiou na 
Prednádraží 1. Rozumieme budúcemu usporiadaniu tohoto miesta, avšak požadujeme 
reštaurovaný monument vrátiť do blízkeho okolia, nakoľko už sa stal súčasťou tváre 
tejto časti sídliska (zodp. Mgr. Cagala, peter.cagala@kultura.trnava.sk) 
Dielo Konštrukcia od Josepha Jurču z roku 1969 bolo odovzdané na reštaurovanie z dôvodu, 
že bolo v zlom technickom spôsobenom starnutím materiálu a vandalskými zásahmi. 

https://www.trnava.sk/sk/kontakt/email/199


Reštaurovanie bude trvať najmenej jeden a pol roka, keďže ide o náročné technické riešenia. 
Po tomto období bude inštalované naspäť do verejného priestoru, samozrejme s ohľadom na 
nové úpravy územia a bezpečnosť diela. Snahou mestského kurátora bude spolu s Odborom 
územného rozvoja a koncepcií nájsť v lokalite čo najvyhovujúcejšie umiestnenie.  
 
2.14.5 Retardéry na uliciach A.Sládkoviča a F.Urbánka by si zaslúžili generačnú 
výmenu. Požadujeme komplexnú výmenu a inštaláciu modernejších typov retardérov. 
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Odbor dopravy zrealizoval súťaž na nákup 15 ks spomaľovacích vankúšov, ktoré určil osadiť 
na vybrané ulice v Trnave. Z ulicou Sládkoviča a F. Urbánka možno uvažovať na výmenu 
spomaľovacích prahov v budúcnosti.  Spomaľovacie prahy, ktoré sa na uvedených uliciach 
nachádzajú sú funkčné, 1 spomaľovací prah na ul. Sládkoviča, pri križovatke s Hlinku bol 
zadaný spolupracujúcej firme do opravy. 
 
2.14.6 Poskytnúť odhad prepravného potenciálu prípadnej železničnej stanice 
Prednádražie. Požadujeme preto odhadnúť počet obyvateľov žijúcich v okruhu 750m od 
železničného priecestia na Ul. T. Vansovej (zodp. Ing. Stanová, tel. 3236145) 
V okruhu cca 750 metrov od železničného priecestia na Ulici Terézie Vansovej má nahlásený 
trvalý pobyt približne 8000 obyvateľov. 
 
2.14.7 VMČ žiada vyčistit zanesené kanalizačné vpuste v mestskej časti Trnava-západ, 
prednostne na veľkom parkovisku Tajovského 10 a 15. (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Kanalizačné vpuste budú vyčistené v priebehu mesiacov apríl – máj 2022. 
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