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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 9.11.2020 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 9. novembra 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica s požiadavkami 
VMČ č. 2. Odpovede na tieto požiadavky sú uvedené nižšie.  
     V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, 
ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri každej požiadavke. 

 
2.8.1 Preveriť možnosť vybudovania nových parkovacích miest v okolí bytových domov 
Čajkovského 1-3, kde prišlo k úbytku parkovacích miest z dôvodu umiestnenia 
polopodzemných kontajnerov a tiež pred bytovým domom G. Dusíka 10-14, ktoré mali 
byť vybudované na miestach súčasných zelených ostrovčekov (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Mesto Trnava postupne nahrádza staré kontajnerové stojiská, parkovacími miestami, alebo, 
v miestach kde legislatíva a podmienky nedovoľujú vybudovať parkovacie miesta, zeleňou.  
Všetky pôvodné stojiská sa posudzujú z legislatívneho a priestorového hľadiska a pokiaľ to 
možnosti dovoľujú, budú vybudované parkovacie miesta. 
Pri budovaní parkovacích miest je potrebné spraviť najskôr dokumentáciu a následne podľa 
dokumentácie zrealizovať parkovacie miesta. 
Pokiaľ dôjde k budovaniu parkovacích miest, realizácia je plánovaná v roku 2021. 
 
2.8.2 Osadiť stojany na bicykle pri bytovom dome Čajkovského 2 (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Požiadavku na osedenie stojanov na bicykle v blízkosti bytového domu Čajkovského 2 sme 
zaevidovali. V priebehu jarných mesiacov roku 2021 budú v blízkosti osadené 2 ks stojanov 
na bicykle. 
 
2.8.3 Opätovná požiadavka na opravu parkovacej plochy pred bytovým domom G. 
Dusíka 19, kde pri dažďoch vznikajú veľké mláky (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Pôvodné parkovisko je z prefabrikovaných zatrávňovacích panelov, ktoré už časom vykazujú 
poškodenie, zanesenie otvorov a na mnohých miestach poklesnutie konštrukcie, čoho 
následkom je nedostatočné vsakovanie a odvádzanie povrchovej vody. Daný stav si bude 
vyžadovať prehodnotenie  možného riešenia a rozsah opravy, resp. rekonštrukcie, s 
prihliadnutím na efektivitu vynaloženia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu. 
 
2.8.4 Vyznačiť priechod pre chodcov na začiatku ulice K. Mahra súbežne s ulicou J. 
Bottu pri Tácke (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor dopravy pripraví návrh umiestnenia priechodu pre chodcov a zašle ho na odsúhlasenie 
na Okresný dopravný inšpektorát a v prípade získania kladného stanoviska a vydania určenia 
pristúpi k realizácii. 



 
2.8.5 Riešiť zvýšený hluk z areálu bývalých TAZ najmä v nočných hodinách (zodp. Ing. 
Miterková, tel. 3236237) 
Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad odposlal požiadavku na zabezpečenie výkonu 
merania hladiny šíriaceho hluku a zápachu na Ulici Čajkovského na Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trnave, ako orgánu vecne príslušnému na ochranu zdravia 
v zmysle Zákona SNR č. 355/2007 Z.z. 
O výsledkoch merania, zisteniach resp. prijatých opatreniach Vás budeme v prípade nutnosti 
informovať. 
 
2.8.6 Ešte v tomto roku zrekonštruovať chodník vedúci poza BD Mozartova 11 k BD 
Beethovenova 34 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Požiadavku na rekonštrukciu chodníka evidujeme a bude predložená na posúdenie a 
odsúhlasenie na zaradenie do plánu realizácií na rok 2021. 
 
2.8.7 Zvýšením hliadkovej činnosti MsP a vhodnými úpravami zelene a okolia lavičiek 
v kruhu pod kopcom riešiť situáciu s asociálmi, ktorí tam vysedávajú na lavičkách, pijú 
alkohol a robia neporiadok, čím znemožňujú užívanie priestoru želaným spôsobom 
(zodp. JUDr. Ranuša, tel. 3236409; Ing. Tomašovičová, tel. 3236430; Ing. arch. Horváth, 
tel. 3236245) 
Na základe podnetu bol vydaný pokyn hliadkam MsP Trnava s požiadavkou o zintenzívnenie 
kontrol v označených lokalitách so zameraním na požívanie alkoholických nápojov, budenie 
verejného pohoršenia a znečisťovanie verejných priestranstiev. Pre objasnenie problematiky 
uvádzame aj: 
Podnetov na riešenie podobných situácií súvisiacich s prítomnosťou ľudí bez domova na 
verejných priestranstvách dostáva mestská polícia veľké množstvo a vždy sa nimi zaoberá. 
Na miesto je vždy vyslaná hliadka, ktorá preveruje, či nedochádza zo strany takýchto osôb 
k nejakej forme protiprávneho konania. Môže sa jednať napríklad o znečisťovanie verejného 
priestranstva, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, budenie verejného pohoršenia, 
rušenie nočného pokoja, fajčenie na miestach, kde je to zakázané. V prípade, ak hliadka 
polície protiprávne konanie zistí, vyzve osobu, aby od neho upustila.  
Je nutné uvedomiť si, že v prípade, ak nedochádza k takému konaniu, ktoré je všeobecne 
záväzným právnym predpisom označené ako protiprávne, polícia nemá žiadne právo voči 
osobe zakročiť. Výzor, vzhľad, špinavé oblečenie či zápach nie je protiprávnym konaním a 
policajti nemajú žiaden dôvod ani právo osobu perzekvovať. Policajt, ako verejný činiteľ môže 
vždy postupovať iba na základe zákona a v jeho medziach. V prípade, ak by toto pravidlo 
porušil, vystavuje sa možnosti stíhania za trestný čin prekročenia právomocí verejného 
činiteľa.  
V prípade, ak polícia na mieste zistí konanie, ktoré má znaky priestupku, má právo vyzvať 
osobu, aby od protiprávneho konania upustila a má právo na uloženie sankcie vo forme 
pokuty. Ani v prípade spáchania priestupku neexistuje právomoc mestskej polície vykázať 
osobu z verejného priestranstva. Čo sa týka finančnej sankcie, je zrejmé, že táto forma 
trestania osôb bez domova a spravidla bez financií, nie je v praxi aplikovateľná.   
Okrem už spomenutých prekážok efektívneho riešenia podnetov týkajúcich sa osôb bez 
domova, je nutné uvedomiť si, že aj v prípade, ak sa polícii svojím pôsobením, najmä 
neustálymi kontrolami dodržiavania verejného poriadku, podarí osoby bez domova „vytlačiť“ 
z jedného miesta, osoby bez domova nezmiznú z povrchu zemského, ale iba sa presunú na 
iné verejne prístupné miesto, kde budú opäť niekomu vadiť a prekážať. 
Problém bezdomovcov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách nie je za súčasnej 
legislatívy systémovo riešiteľný cestou „policajných“ prostriedkov. 
Lipy v Beethovenovom parku boli orezané. 
 
 
 



2.8.8 Zverejniť plán jesennej výsadby stromov na Prednádraží (zodp. Ing. arch. Horváth, 
tel. 3236245) 
Plán jesennej výsadby posielame v prílohe. 
 
2.8.9 Vykonať úpravu zelene pri bytovom dome Botanická 2 (zodp. Ing. Tomašovičová, 
tel. 3236430) 
Úprava zelene pri bytovom dome Botanická 2 bola vykonaná začiatkom jesene. 
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