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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 zo zasadnutia 14. decembra 2017 
 
Vážený pán Čavojský, 
     dňa 18. decembra 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo 
zasadnutia VMČ č. 5, ktoré sa konalo 14. decembra 2017. 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. 
       
5.24.1 Zväčšiť autobusovú zastávku na Ul. gen. Goliána o 100% (zodp. Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
V súčasnosti slúži na zastavovanie autobusu plocha dlhá cca 30 m, čo postačuje min. na dva 
autobusy. 
 
5.24.2 Vybudovať polopodzemné kontajnery na Nerudovej ul. (autobusová zastávka) 
(zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb požiadavku zaevidoval. S výstavbou polopodzemných 
stojísk na sídliskách má Mesto Trnava v pláne pokračovať. 
   
5.24.3 Opraviť minifutbalové ihrisko na Tamaškovičovej ul. (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236112) 
Opravy na minifutbalovom ihrisku na Tamaškovičovej ul. sú naplánované na rok 2018. 
 
5.24.4 Vybudovať detské ihrisko na rohu Vlárskej pri brehu Trnávky (zodp. Ing. arch. 
Guniš, tel. 3236245) 
Na uvedenú investíciu neboli v rozpočte mesta na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky. 
 
5.24.5 Obnoviť vstupnú bránu pre vodičov parkujúcich na mieste bývalých zberných 
surovín (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Požiadavke nie je možné vyhovieť z dôvodu, že uvedený priestor je verejným parkoviskom. 
Z toho dôvodu bola z neho odstránená vstupná brána. 
 
5.25.6 Doriešiť odkanalizovanie asfaltovej plochy autobusovej zastávky na Ul. gen. 
Goliána (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb preverí stav uvedenej plochy a zváži technické 
možnosti na odstránenie problému. 
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