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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 zo zasadnutia 11. októbra 2018 
 
Vážený pán Čavojský, 
     dňa 15. októbra 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 11. októbra 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. 
      
5.30.1 Orezať stromy v lokalite od Jiráskovej 23 po Nerudovu 6 a na Ulici gen. Goliána 
33 (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Chodník pozdĺž komunikácie od Jiráskovej 23 po Nerudovu 6 je priechodný po celej dĺžke 
a nie je dôvod na rez stromov. Gaštan, ktorý rastie na ulici Golianova 33 má primerane 
vysoko rastúce konáre, rastie v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu a taktiež 
dopravná značka, ktorá je osadená v blízkosti stromu je viditeľná a konáre ju nezakrývajú. 
Z uvedeného vyplýva, že nie je dôvod na rez stromu. 
 
5.30.2 Skultivovať zanedbané pozemky na Zelenečskej ulici v Zemanovom sade, na 
Nerudovej ulici v okolí stožiaru vysokého napätia (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Vlastníci zaburinených pozemkov na ulici Kozácka a Zelenečská boli vyzvaní na úpravu 
predmetných pozemkov. Mesto Trnava vlastní časť pozemku v Zemanovom sade, ktorý raz 
či dvakrát do roka kosí a čistí od nečistôt prostredníctvom menších obecných služieb. 
Pozemok na Nerudovej ulici pod vedením vysokého napätia nie je vo vlastníctve a ani 
v užívaní Mesta Trnava. Napriek tomu zabezpečíme v priebehu novembra 2018, 
prostredníctvom pracovníkov menších obecných služieb, odstránenie biologického a 
nadrozmerného odpadu z kríkov. 
 
5.30.3 Orezať a vyčistiť stojiská komunálneho odpadu na Nerudovej 1-3 oproti Ulici 
gen. Goliána 58-62  (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Rez krov na stojiskách bol vykonaný dňa 16.10.2018. 
 
5.30.4 Zintenzívniť odvoz skla v lokalite Linčianska (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Zberová  spoločnosť  bola upozornená na  pravidelný výsyp skla a dodržiavanie čistoty na 
kontajnerových stojiskách.          
 



 
5.30.5 Vykonať deratizáciu Nerudovej ulice (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Deratizácia naposledy prebehla dňa 18.10.2018, kde sa deratizovali stojiská aj plochy 
zelene. Deratizácia sa vykonáva hĺbkovo do dier požerovými nástrahami.  
 
5.30.6 Pokračovať v monitorovaní mini futbalového ihriska na Jiráskovej 14-16, kde je 
zvýšený výskyt vandalizmu (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Požiadavka je zaradená do plánu kontrolnej činnosti mestskej polície. 
 
5.30.7 Opraviť oplotenie Psychocentra na Jiráskovej 25 a bývalých Zberných surovín 
na Ulici gen. Goliána  (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Mesto Trnava nie je vlastníkom ani správcom oplotenia Psychocentra, preto túto opravu 
nemôžeme realizovať. Na opravu havarijného stavu sme vyzvali vlastníka - Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorý nám odpovedal listom zo dňa 
16.10.2018 – kópia listu je v prílohe. 
Momentálne nemáme zazmluvneného dodávateľa týchto služieb. Avšak požiadavku na 
opravu oplotenia bývalých zberných surovín sme zaevidovali a budeme sa ňou zaoberať 
v nasledujúcom období, po zazmluvnení tejto služby. 
 
5.30.8 Monitorovať schádzanie sa tmavých áut za bytovým domom na Ulici gen. 
Goliána 29-30 vo večerných hodinách (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Požiadavka bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti mestskej polície. 
 
5.30.9 Obnoviť nátery na priechodoch pre chodcov na uliciach Limbova, Petzvalova, 
Coburgova, Tulipánová (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Obnova náterov priechodov pre chodcov bude vykonaná v jarných mesiacoch r. 2019. 
 
5.30.10 Znížiť maximálnu povolenú rýchlosť na uliciach Limbova, Petzvalova, 
Coburgova, Tulipánová (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Požiadavka bude konzultovaná s Okresným dopravným inšpektorátom, v prípade kladného 
stanoviska sa pristúpi k jej realizácii. 
 
5.30.11 Vykonať deratizáciu Zemanovho sadu oproti Nerudovej ulici (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236112) 
Časť zemanovho sadu patrí mestu Trnava. Plocha zelene je zanedbaná s množstvom krov, 
stromov a rôznych pozostatkov po záhradkároch. Deratizácia by nebola úspešná, nakoľko 
ide o priestor, kde nie je možné vykonať deratizáciu hĺbkovou metódou, tak ako je určené 
v súťažných podmienkach. 
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