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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 zo zasadnutia 14. septembra 2017 
 
Vážený pán Čavojský, 
     dňa 20. septembra 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo 
zasadnutia VMČ č. 5, ktoré sa konalo 14. septembra 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. 
       
5.21.1 Riešiť anonymnú sťažnosť obyvateľky z Linčianskej (viď. príloha) 
k prevádzkam, ktoré vyhadzujú odpad do zberných nádob bytových domov a navyše 
neseparujú. Preveriť zmluvy o odvoze komunálneho odpadu medzi podnikateľmi 
v obchodnom centre, firmou Krby a ďalších súkromných prevádzkach (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Po preverení všetkých prevádzok konštatujeme, že niektoré majú  uzatvorenú dohodu na 
komunálne odpady a platia poplatok. Tie majú buď smetnú nádobu alebo plastové vrecia. 
Prevádzkam ktoré nemajú uzatvorenú dohodu sme poslali predvolanie a budú riešené 
spätne (je medzi nimi aj v liste uvedená herňa).   
 
5.21.2 Inštalovať spomaľovače rýchlosti na Coburgovej ulici (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Požiadavka bola predložená už viackrát, avšak do dnešného dňa nebola zo strany VMČ 
špecifikovaná lokalizácia konkrétneho umiestnenia, nakoľko osadené spomaľovacie prahy 
majú aj nepriaznivé dôsledky na priľahlé okolie a najmä zhoršený komfort bývania 
obyvateľov v tesnej blízkosti, ako je zvýšená hlučnosť pri prejazde vozidla prahom, zvýšená 
hlučnosť pri brzdení a následnom rozbiehaní vozidiel.   
 
5.21.3 Na Bratislavskej ceste osadiť zvýraznené dopravné značky zakazujúce 
kamiónom odbočenie na Coburgovu ulicu. To isté na konci Ulice 9. mája (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Okresnému úradu v Trnave bude zaslaný na schválenie grafický návrh, nakoľko ide o cestu 
I. triedy, ktorá nie je v správe Mesta Trnava. 
 
5.21.4 Častejšie a kvalitnejšie čistiť Coburgovu ulicu (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Strojné čistenie ulíc na území mesta je vykonávané v zmysle harmonogramu čistenia tak, 
aby frekventovanejšie ulice boli čistené 1 x do týždňa a menej frekventované v dvoj, resp. 
trojtýždňových intervaloch. Coburgova ulica je v harmonograme zaradená medzi ulice, ktoré 
sú pravidelne čistené 1 x týždenne a to každý štvrtok. Čistenie je vykonávané v štandardnej 
kvalite a v rozsahu parametrov stanovených v zmluve na čistenie.  



5.21.5 Osadiť malé smetné nádoby na Coburgovej ulici v okolí novinového stánku na 
začiatku ulice (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Zabezpečíme osadenie jednej malej smetnej nádoby v blízkosti novinového stánku. Priestor 
sa bude monitorovať a v prípade potreby budú smetné nádoby doplnené.  
 
5.21.6 Pravidelne kosiť trávniky – trojuholník pri vstupe na Coburgovu ulicu, trávnik 
pri plote na ľavej strane ulice, plocha pri firme Jozefa Bohunického za BD Coburgova 
60 – 70. Tiež vyzvať majiteľov pozemkov (Sipox Majský) o ich pokosenie (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Trojuholník pri vstupe na Coburgovu ulicu sa za rok 2017 pokosil trikrát. Plochu za bytovým 
domom na Coburgovej ulici č. 60 – 70 kosíme pomocou pracovníkov z menších obecných 
služieb. Vlastníkov súkromných pozemkov vyzveme, aby plochy zelene pokosili. 
 
5.21.7 Zlepšiť činnosť mestskej polície na Coburgovej ulici – cyklohliadky v okolí 
lávky na Prednádražie (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Je v platnosti príkaz veliteľa okrsku Coburgova definujúci povinnosť službukonajúcej hliadky 
v rámci kontrolných bodov denne dohliadať na pešiu lávku v časoch od 7.30 do 8.00 hod. a 
v poobedných hodinách v čase od 14.10 do 15.00 hod. Táto kontrolná činnosť prebieha 
podľa dohôd na zabezpečenie verejného poriadku v časoch odchodov a príchodov do 
základných škôl. Cyklohliadka v tomto prípade nie je ani operatívna ani potrebná. Po 
konzultácii s veliteľom okrsku Coburgova a kontrolnej činnosti môžem konštatovať, že prišlo 
k výraznému zlepšeniu stavu verejného poriadku v danej lokalite a maximálnej eliminácii 
nežiaducej činnosti. 
 
5.21.8 Preveriť stav topoľa medzi Jiráskovou a Nerudovou ulicou (zodp. Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
Stav topoľa medzi ulicami Jiráskova a Nerudova preveríme v najbližšom možnom termíne. 
V prípade zlého zdravotného stavu dreviny zabezpečíme rez topoľa alebo požiadame 
o výrub.  
 
5.21.9 Orezať víchricou poškodenú brezu na Nerudovej ulici č. 1 (zodp. Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
Požiadavka bola zadaná odbornej záhradníckej firme. 
 
5.21.10 Do vnútrobloku Nerudova 1 doplniť hracie prvky podľa katalógu zapožičaného 
mestským úradom (OÚRaK) (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245): 
   variant 4 smýkačka (playo) – 1 618€ 
   variant 5 pružinka (minimodo) – 399€ 
   variant 8 dvojpružinka (Fantallica) – 679€ 
   variant 8 hojdačka (minimodo) – 1 390€ 
----------------------------------------------------------- 
    spolu                                           4 086€ 
Na základe podnetu výboru mestskej časti Trnava – juh zo zasadnutia dňa 20.9.2017 
zabezpečí mesto  dodávku požadovaných hracích prvkov z prostriedkov  rozpočtu  pre 
komunitné  projekty.  Výborom mestskej časti predpokladané náklady na dodávku hracích 
prvkov budú navýšené o náklady na dovoz a inštaláciu prvkov +  dodávku a inštaláciu 
bezpečnostných dopadových zón. Preto prosíme o doplnenie informácie, s akou celkovou 
sumou je možné počítať pri obstaraní tejto zákazky z prostriedkov VMČ.  
 

5.21.11 Čo najskôr inštalovať polopodzemné kontajnery na Nerudovej 1 – 3. Tým by sa 
odstránili staré stojiská priťahujúce potkany (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103). 
V súvislosti s touto požiadavkou sme oslovili spoločnosť FCC Trnava s.r.o., aby nám 
poskytla informácie o pláne budovania polopodzemných kontajnerov na rok 2018 v meste 
Trnava.  
 



5.21.12 Odstrániť dlhodobo nevyužívané osobné automobily (vraky) blokujúce 
parkovacie miesta: Landrover TT 149CF pri výmenníkovej stanici Nerudova 1 a Opel 
TT 163CX na Nerudovej 4 (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
V zmysle zák. č. 79/2015 Z. z O odpadoch a zmene a doplnení zákonných ustanovení môže 
mesto požadovať odstránenie vozidiel z miesta na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné 
prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce (mesta), či osobitne chránenej časti prírody 
a krajiny. Samotná skutočnosť, že vozidlo jeho držiteľ nepoužíva dlhší čas a podľa 
zákonných ustanovení ani skutočnosť, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu 
nie je zákonným dôvodom pre intervenciu zo strany mesta a mestskej polície. Skutočnosť, že 
vozidlo nemá platnú TK je v rozpore so zákonom a v takomto prípade je kompetentný konať 
len Okresný úrad, ktorý vedie príslušné evidencie a držiteľom takýchto vozidiel ukladá 
pokuty. 
Na základe Vášho podnetu hliadka dňa 28.9.2017 preverila obe vozidlá priamo na mieste, 
kde zistila, že neexistuje žiaden z uvedených zákonných dôvodov, pre ktorý by Mesto Trnava 
mohlo žiadať držiteľov vozidiel o ich odstránenie z verejného priestranstva. 
 
5.21.13 Vysadiť 8 tují pred Nerudovou 1, občania sa zapoja do prác pri výsadbe (zodp. 
Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Pre splnenie úlohy k spokojnosti občanov prosíme o bližšie uvedenie ich  predstavy 
vyplnenia záhonov požadovanými drevinami. Jedná  sa predovšetkým o tvarový vzrast 
drevín. 
 
5.21.14 z vonkajšej strany chodníka Nerudova – Golianova vysadiť živý plot – tlmenie 
hluku z cesty (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Na základe tohto podnetu VMČ bola prehodnotená možnosť výsadby požadovaného živého 
plota.  Napriek tomu, že sa z vonkajšieho pohľadu javí, že jeho  umiestnenie v zelenom páse 
medzi chodníkom a cestou je možné, neodporúčame ho realizovať. Dôvody sú nasledovné:   

- Vo vzdialenosti vhodnej pre výsadbu kríkov, to znamená  cca 1,50 m od vonkajšieho 
okraja záhona -  od cesty, vedie pozdĺž zeleného pásu v podzemí kábel verejného 
osvetlenia.  

- Ochranné pásmo verejného osvetlenia  je 1 m. Pri jeho zohľadnení by sa živý plot 
posunul smerom k chodníku medzi stromy v stromoradí. Takýmto umiestnením kríkov 
sa zasiahne do koreňovej zóny stromov, čo nie je priaznivé pre samotné stromy ani 
kríky. Keďže výsadba stromov a kríkov nebola zabezpečená naraz, nie je záruka že 
sa v dôsledku koreňovej konkurencie živý plot ujme a nedôjde k ohrozeniu 
životaschopnosti stromov.  

 
5.21.15 Orezať živý plot pri autobusovej zastávke Slovanská a tiež ostatné dreviny na 
tejto ulici (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Rez živého plota a ostatných drevín pri autobusovej zástavke na ulici Slovanská bol 
vykonaný na prelome mesiacov august/september. Na ostatných drevinách sa rez vykonávať 
nebude, nakoľko pozemky na Slovanskej ulici nepatria mestu Trnava. 
 
5.21.16 Dokončiť prerušovaný cyklochodník Modranka – Linčianska – Kamenný mlyn; 
zaradiť do plánu na rok 2018 (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Obor územného rozvoja a komunikácií z požiadavky nevie identifikovať o aký cyklochodník 
sa jedná. V súčasnosti neexistuje uvedená trasa Modranka – Linčianska – Kamenný mlyn. 
V prípade, že sa jedná o cyklotrasu popri vodnom toku Trnávka s ďalším pokračovaním popri 
Mikovíniho ulici uvádzame, že v súčasnosti sa objednáva projekt pre stavebné povolenie. 
Zatiaľ však neboli úspešne vysporiadané žiadne pozemky.  
Cyklotrasa Slovanská je vo fáze spracovania zadania na projektové práce.  
Popri Bratislavskej ceste sa bude projekt spracovávať v súlade s navrhovaným rozpočtom 
mesta na rok 2018.  
Zvyšok trasy popri vodnom toku Parná nie je súčasťou katastra mesta Trnava. 
 



5.21.17 Na parkovisku pred Slovenským zväzom ZŤP na Vančurovej ulici vyznačiť dve 
parkovacie miesta pre invalidov (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Vyznačenie dvoch parkovacích miest pred Slovenským zväzom ZŤP na ulici Vančurovej 
bude odkonzultovaný so samotnými zástupcami zväzu nakoľko na priľahlom parkovisku je 
viacero možností a presné miesto nie je vyšpecifikované. Po určení presnej polohy bude 
návrh zakreslený a zaslaný na odsúhlasenie na OR PZ ODI v Trnave a následne pri 
vhodných poveternostných podmienkach budú parkovacie miesta vyznačené. 
 
5.21.18 Opraviť priehlbinu pri autobusovej zastávke pri hoteli Trnavan oproti 
Slovanskej ulici – starší ľudia majú problém vystúpiť na schody autobusu (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Prepadnutá prídlažba a vozovka bude opravená do 31.12.2017. 
 
5.21.19 Opraviť plot na futbalovom ihrisku – malý futbal na Jasnej ulici – hrozí 
nebezpečenstvo úrazu (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb preveril stav oplotenia na futbalovom ihrisku na ulici 
Jasná a skonštatoval, že je nevyhovujúci. Na zabezpečenie daného priestoru proti hrozbe 
úrazu demontujeme pletivo a poškodené časti nosnej konštrukcie a začiatkom budúceho 
roka pristúpime k celkovej obnove oplotenia. Nakoľko sa jedná o jeho celkovú obnovu, je 
vhodné preveriť aktuálne využívanie ihriska. 
 
5.21.20 Inštalovať dopravné zrkadlá na ulici G. Steinera na križovatkách s Ľaliovou 
a Astrovou ulicou 
Inštalácia dvoch zrkadiel na ulici G. Steinera bola zakreslená a zaslaná na odsúhlasenie na 
OR PZ ODI v Trnave a následne pri vhodných poveternostných podmienkach budú osadené. 
 
 
 
 
 
 
 

             Ing. Ivana Mudriková, PhD.   
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