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1 ÚVOD 
Práce na PUM MFO Trnava boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 7. 
2019 v sídle objednávateľa. 8. štvrťročná správa sa vzťahuje na obdobie 08 – 11/2021. 

1.1 ZBER DÁT – ZREALIZOVANÉ 

1.2 DOPRAVNÉ PRIESKUMY – ZREALIZOVANÉ 

1.3 DOPRAVNÝ MODEL (STAV) – ZREALIZOVANÉ 

1.4 ANALÝZY PUM – ZREALIZOVANÉ 

1.5 PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI – ZREALIZOVANÉ 

1.6 HLUKOVÉ MAPOVANIE – SÚČASNÝ STAV – ZREALIZOVANÉ 

1.7 EMISNÉ MAPOVANIE – SÚČASNÝ STAV – ZREALIZOVANÉ 

1.8 PIM – ZREALIZOVANÉ 

1.9 NÁVRHOVÁ ČASŤ PUM – ZREALIZOVANÉ 
Práce na návrhovej časti sú dokončené, prebehlo verené prerokovanie dňa 15.6.2021 a do 22.6. aj 
pripomienkovanie podľa metodiky PUM. Koncom 6/2021 zhotoviteľ zaslal autorom jednotlivých pripomienok 
vznesených v rámci verejného prerokovania elektronickou poštou odpovede, čím boli vznesené 
pripomienky vysporiadané a podľa potreby aj zapracované do čistopisu Návrhovej časti PUM.  

Pripomienky k strategickému dokumentu SEA a pripomienky vyplývajúce z oponentného posudku boli 
zapracovávané a vydaný bol čistopis Návrhovej časti PUM MFO TT. 

1.10 DOPRAVNÝ MODEL (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ 

1.11 HLUKOVÉ MAPOVANIE (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ 

1.12 EMISNÉ MAPOVANIE (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ 

1.13 PROCES SEA – PREBIEHA 
Dňa 29.10.2021 vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia záverečné stanovisko číslo: OU-TT-OSZP3-2021/002052 
podľa § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA 
1) 2.11.2021  
 Dňa 2.11.2021 v konferenčnej miestnosti, Radnica, Ulica Hlavná č. 1,  v Trnave na 17. riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, prebehlo 
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schválenie projektu :„Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného 
územia“. 

 Pán Kyp prezentoval PUM MFO TT zastupiteľom mesta Trnavy.  
 Zastupiteľstvo dokument schválilo. 

2.1 PRACOVNÉ SKUPINY 
V rámci projektu sú definované pracovné skupiny. Členovia pracovných skupín sú zástupcovia mesta 
Trnava, odborných organizácii, záujmových združení a rovnako niektorí zástupcovia obcí z MFO Trnava 
ZOMOT. Komunikácia podľa aktuálnej situácie prebieha priamo (stretnutie) a elektronicky. 

Pracovné skupiny: 

 Trnava a okolie (obce) – ZOMOT 
 Nemotorová doprava (cyklistická a pešia doprava) 
 Verejná doprava 
 Individuálna doprava (vrátane všetkých foriem spolujazdy), statická doprava 

(parkovanie a odstavovanie vozidiel) 
 Nákladná doprava 
 Životné prostredie  

 

3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE 
V súlade so zmluvou o dielo bolo pre jednoduchšiu orientáciu a komunikáciu s verejnosťou navrhnuté a 
odsúhlasené nasledujúce logo projektu.  

 

Uvedené logo projektu bolo umiestnené na web stránke mesta Trnava a po kliknutí naň je návštevník 
presmerovaný na web stránku projektu http://mobilita.trnava.sk . Stránka umožňuje návštevníkom prístup 
k informáciám o projekte a zároveň poskytuje spracovateľom dokumentu priestor pre aktuálne 
zverejňovanie dôležitých informácií, dokumentov a výstupov projektu. Web stránka obsahuje ucelené 
informácie o projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. 
Prostredie web stránky projektu je užívateľsky prehľadné a priateľské.  
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4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU 
 Práce na častiach strategického dokumentu Zber dát a Dopravné prieskumy boli dokončené 

a dokumenty boli objednávateľovi odovzdané 16.7.2020. 

 Sčítanie 12 MAD zastávok bolo dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 

20.4.2021 

 Práce na Dopravnom modeli – Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu boli dokončené 

a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 8.9.2020. 

 Práce na Emisnom a Hlukovom mapovaní – súčasný stav boli dokončené a dokumenty boli 

objednávateľovi odovzdané 30.9.2020. 

 Práce na Oznámení o strategickom dokumente SEA boli dokončené. 

 Práce na Analýzach PUM boli dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 30.9.2020. 

 Práce na PDO (Plán dopravnej obslužnosti) boli dokončené a dokument bol objednávateľovi 

odovzdaný 30.10.2020. Výdavok za túto časť diela bol zhotoviteľovi objednávateľom už aj 

uhradený a zároveň objednávateľovi refundovaný z rozpočtu projektu.  

 Práce na PIM (Plán implementácie a monitorovania) boli dokončené a dokument bol 

objednávateľovi odovzdaný 30.11.2020. Výdavok za túto časť diela bol zhotoviteľovi 

objednávateľom už aj uhradený a zároveň objednávateľovi refundovaný z rozpočtu projektu. 

 Práce na Dopravnom modeli – návrh boli dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 

20.4.2021. 

 Práce na Modelovaní hladín hluku – návrh a Modelovaní úrovne emisií – návrh boli dokončené a 

dokumenty bol objednávateľovi odovzdané 20.4.2021. 

 Práce na Návrhovej časti PUM pre verejné prerokovanie a Dokumentácii SEA (Správa 

o hodnotení strategického dokumentu) pre verejné prerokovanie boli dokončené a dokumenty 

boli objednávateľovi odovzdané 5.5.2021.  

 Vo vzťahu k procesu SEA v súčasnej dobe beží lehota na podanie pripomienok po verejnom 

prerokovaní SEA (15.6.2021) a ďalšie lehoty podľa platného zákona. 

 22.6.2021 objednávateľ obdržal jednu licenciu dopravno-plánovacieho modelu PTV Visum 

veľkosti, verzia 18.02, 4 zložky súborov. 

 21-22.6.2021 prebehlo kompletné vyškolenie 2 pracovníkov objednávateľa na používanie 

uvedeného modelu vytvoreného programe PTV Visum. Vyškolenie prebehlo prezenčne v sídle 

zhotoviteľa.  

 Subjekty, ktoré zhotoviteľ oslovil so žiadosťou o dodanie podkladov, resp. o vznesenie 

pripomienok, v danom období spolupracovali, realizácia prebiehala úspešne.  

 Po odsúhlasení zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP (MIRRI SR) zhotoviteľ a objednávateľ 

uzavreli 8.6.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (1059/2019), ktorého predmetom je predĺženie 

termínu na vyhotovenie a odovzdanie diela najneskôr do 31.12.2021. Následne bola Riadiacim 

orgánom pre IROP odsúhlasená aj zmena projektu – predĺženie jeho realizácie najneskôr do 

31.12.2021. 

 Dňa 29.10.2021 vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záverečné stanovisko číslo: OU-TT-

OSZP3-2021/002052 podľa § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto 

stanovisko je na stiahnutie v časti dokumenty. 
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 Dňa 2.11.2021 v konferenčnej miestnosti, Radnica, Ulica Hlavná č. 1,  v Trnave na 17. riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, prebehlo 

schválenie projektu :„Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného 

územia“. 

 


