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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 9.2.2021 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 1. marca 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica z online zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 9. februára 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. 

 
5.11.1 Kedy budú umiestnené kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad v mestskej 
časti Trnava – juh? (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Na sídlisku Linčianska sa plánujú umiestňovať nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad v mesiaci apríl 2021. 
 
5.11.2 Vykonať zmenu dopravného značenia v nákupnom centre Limbová výmenou 
dopravného značenia s dopravnými zábranami tak, aby toto centrum bolo pešou zónou 
so vstupom umožneným len pre zásobovanie (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Požiadavka bola čiastočne zrealizovaná. Ešte príde k doplneniu jednej dodatkovej tabuľky, čo 
vzišlo z pripomienok RÚVZ a MsP. 
 
5.11.3 V akom stave sú povoľovacie procesy pre 4 plánované parkoviská na sídlisku 
Linčianska? VMČ žiada zaradiť do rozpočtu aspoň 2 z nich. Je možná zmena ÚP pri 
parkovisku Nerudova 12-13 napriek zamietnutiu ODI? Ak nie, VMČ žiada vyprojektovať 
alternatívu k tomuto návrhu. VMČ zároveň žiada informáciu, v akom štádiu je investor 
s kruhovou križovatkou a či bude mať vplyv na parkovisko Nerudova 4-5 (zodp. Ing. 
arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií konštatuje, že o zmenu ÚPN mesta Trnava v súvislosti 
s parkovaním na ulici Nerudova 12-13 je možné požiadať aj napriek nesúhlasnému stanovisku 
nadriadeného orgánu – Okresného úradu v Trnave. 
Musíme však ozrejmiť tú skutočnosť, že nadriadený orgán Okresný úrad – odbor výstavby 
a bytovej politiky zamietol túto zmenu hlavne z dôvodu, že nezastavateľné plochy si do ÚPN 
mesta stanovilo práve Mesto Trnava, ako orgán územného plánovania. 
 
5.11.4 Doplniť chýbajúcu smetnú nádobu po odstránení prístrešku pri RÚVZ. VMČ ju 
navrhuje osadiť k pošte (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Požiadavka bola zaslaná spolupracujúcej firme a bude zrealizovaná v mesiaci marec 2021. 



5.11.5 Umiestniť smetné nádoby na sklo do Vajslovej doliny (zodp. Ing. Bodišová, tel. 
3236106) 
Vo Vajslovej doline je problematické nájsť vhodné miesto na umiestnenie nádoby na sklo, 
nakoľko tieto nádoby je vhodné umiestňovať v rodinnej zástavbe tak, aby neboli v priamej 
blízkosti rodinných domov, pretože pri vhadzovaní skla vzniká hluk. Z toho dôvodu v tejto 
lokalite je možné využiť už existujúce stojisko na ulici Narcisová pri materskej škôlke, ďalej 
nádoby pri bytových domoch alebo zberné dvory. Ďalej dopĺňame, že v tejto lokalite sa 
nenachádza vyhovujúci pozemok vo vlastníctve mesta na vhodné umiestnenie nádoby na sklo. 
 
5.10.6 Zabrániť autám vstup do vnútrobloku Nerudova 12-13 osadením zábran (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236113) 
V priebehu 9. kalendárneho týždňa boli už presunuté a osadené betónové kvetináče, ktoré 
sme mali k dispozícii. V prípade, že zábrany nebudú účinné a postačujúce, budeme hľadať 
možnosti ďalšieho riešenia. 
 
5.11.7 Odstrániť betónové plochy po prašákoch na ul. Golianova 43,44 a 24,26 
a rovnako riešiť problém so vstupom áut do vnútrobloku, ako pri predchádzajúcej 
požiadavke (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106 a Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Asanáciu pôvodných spevnených plôch sme zaradili do plánu realizácií na 2. štvrťrok 2021. 
Vo veci vstupu automobilov do vnútrobloku bude potrebná obhliadka miesta aj s ODI, aby sa 
navrhli také opatrenia, ktoré prejdú schvaľovacím procesom. Vzhľadom a pandemické 
opatrenia nevieme zabezpečiť vyriešenie do 30 dní. Pri týchto opatreniach je potrebné zobrať 
do úvahy aj prístup pre záchranné zložky. Zo strany od gen. Goliana 31 je už zábrana osadená 
a do vnútrobloku gen. Goliana 42 sú zábrany už dávnejšie osadené. 
 
5.11.8 Kedy bude osadený stavebný retardér na ulici Limbová? (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Stavbu spomaľovacieho prahu na utíšenie intenzity dopravy sme zaradili do plánu realizácií 
na 2. štvrťrok 2021. 
 
5.11.9 Osadiť klasické nádoby na smeti na ulici Markovičova (zodp. Ing. Bodišová, tel. 
3236106) 
Mesto neplánuje osádzať malé smetné nádoby v individuálne bytovej zástavbe. 
 
5.11.10 Osadiť zábrany pri Golianovej 31, z dôvodu ochrany vnútrobloku a zelene (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Zábrany boli osadené. 
 
5.11.11 Riešiť vjazd do vnútrobloku Golianova 8. Autá jazdia neprimeranou rýchlosťou. 
Chýba vodorovné dopravné značenie pri výjazde z tohto vnútrobloku, príp. dopravné 
zrkadlo (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Vo veci vstupu automobilov do vnútrobloku bude potrebná obhliadka miesta aj s ODI, aby sa 
navrhli také opatrenia, ktoré prejdú schvaľovacím procesom. Vzhľadom na pandemické 
opatrenia však nevieme zabezpečiť vyriešenie do 30 dní. 
 
5.11.12 Riešiť nezrealizovaný priechod pre chodcov na Jiráskovej ulici (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Dňa 10.3.2021 začali práce súvisiace s realizáciou priechodu pre chodcov s bezbariérovou 
úpravou. 

 
5.11.13 Preveriť vzdialenosť herne od školy podľa platného VZN (zodp. Ing. Bodišová,  
tel. 3236106) 
Podľa § 99 ods. 47 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách ak obec prijme všeobecne 
záväzné nariadenie týkajúce sa umiestnenia herne podľa § 15 ods. 16, nevzťahuje sa takéto  
všeobecne záväzné nariadenie podľa § 15 ods. 16 na herne umiestnené pred 28. februárom 



2019. Teda sa posudzuje vzdialenosť len novoznikajúcich herní, nie však tých, ktoré vznikli 
pred 28.02.2019. Vzdialenosť pri nových prevádzkach takéhoto typu posudzuje (fyzicky 
odmeraním certifikovaným meradlom) Mesto Trnava pri vydávaní záväzných stanovísk, resp. 
pri stavebnom konaní. 
 
5.11.14 Doplniť chýbajúcu smetnú nádobu pri vchode Golianova 1 (zodp. Ing. Bodišová, 
tel. 3236106) 
Mesto neplánuje osadiť malú smetnú nádobu pri vchode gen. Goliána 1. 

 
5.11.15 Obnoviť vodorovné dopravné značenie po opravách Trnavskej teplárenskej 
a opraviť prepadávajúcu sa dlažbu na parkovisku pred Golianovou 24 (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236113) 
Trnavská teplárenská bude obratom vyzvaná na opravy v zmysle písomného záväzku, ktorý 
podpísali k žiadosti o rozkopávku. 
 
5.11.16 Riešiť osadenie polopodzemných kontajnerov na Staničnej 1 (zodp. Ing. 
Bodišová, tel. 3236106) 
Pozemky okolo bytového domu nevlastní mesto Trnava. Mesto napriek tomu má záujem 
polopodzemné kontajnery pre predmetnú lokalitu vybudovať. Z tohto dôvodu je naplánované 
pracovné rokovanie medzi mestom Trnava zastúpeným viceprimátorom Tiborom Pekarčíkom 
a zástupcom ŽSR, ktoré spravujú tento pozemok vlastnený Slovenskou republikou. Bude sa 
hľadať vhodný model s majetkovým vysporiadaním, aby sa na danom pozemku mohli PPK 
umiestniť. 
V roku 2021 sa plánuje dokončiť výstavba polopodzemných kontajnerov na sídlisku 
Prednádražie a plánuje sa ďalej pokračovať na sídlisku Linčianska. 
 
5.11.17 Opraviť záchytné sitá na futbalovom ihrisku na Jiráskovej ulici (zodp. Ing. 
Bodišová, tel. 3236106) 
Požiadavka na opravu sít na športovom ihrisku na Jiráskovej ulici bola odstúpená 
spolupracujúcej firme, ktorá zabezpečí opravu v priebehu mesiacov marec - apríl 2021. 
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