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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 z 15. novembra 2017 
 
Vážená pani Lančaričová, 

dňa 11. decembra 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo 
zasadnutia VMČ č. 3, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 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. 
       
3.16.1 Oprava komunikácie Severná (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236112) 
S opravou lokálnych porúch na komunikácii sa začalo v  decembri 2017 a opravy budú 
ukončené v priebehu I. štvrťroku 2018 s prihliadnutím na vhodné klimatické podmienky. 
 
3.16.2 Dobudovanie parkovacích miest v okolí Okružnej 10-13 (zodp.: Ing. arch. Guniš,  
tel. 3236245) 
Na sídlisko sa v súčasnosti spracováva projekt humanizácie, kde vo vnútrobloku nie je 
možné realizovať ďalšie parkovacie miesta. Územný plán však počíta s realizáciou 
parkovacieho domu pred bytovými domami Okružná 7 – 9. 
 
3.16.3 Čistenie a údržba chodníka pri Okružnej 7-10 vedúceho ku škole (zodp.: Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
V zmysle zmluvy je čistenie na chodníkoch v správe mesta vykonávané dvakrát ročne, a nie 
je stanovený presný harmonogram. Napriek uvedenému predmetný chodník bol v priebehu 
roka čistený podľa potreby viackrát.  
 
3.16.4 Vybudovanie cyklostojanov pred Okružnou 10-13 (zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
Cyklostojany budú riešené v rámci projektu revitalizácie vnútrobloku, ktorý sa momentálne 
pripravuje. 
 

3.16.5 Riešiť dopravnú situáciu vo vnútrobloku Okružná 10-13 (zodp.: Ing. arch. Guniš, 
tel. 3236245) 
Dopravná situácia bude riešená na rokovaní v januári 2017, ktoré zvolá ODaKS za účasti 
okresného dopravného inšpektorátu. 
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