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Vec
Petícia týkajúca sa ochrany životného prostredia na Okružnom námestí v Trnave, prijatá
na Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia - odpoveď.

Dňa 23. 09. 2016 bola na Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia
doručená petícia týkajúca sa ochrany životného prostredia na Okružnom námestí v Trnave,
prostredníctvom petičného výboru v zložení PaedDr. Drahomíra Kubišová,
zástupca
petičního výboru, bytom Okružné námestie 5, 917 08 Trnava, Karol Péchy, bytom Okružné
námestie 11, 917 08 Trnava a Jana Hupková, bytom Okružné námestie 9, 917 08 Trnava.
Petičný výbor:
1. Žiadal o poskytnutie Informácie, či bol vydaný súhlas na výrub stromu Mgr. Máriovi
Počúchovi, bytom Okružné námestie 6, 917 08 Trnava z dôvodu vybudovania
parkoviska na pozemku parc. č. 1852/3, vo vlastníctve Mesta Trnava.
2. Poukázal na nevyhovujúci stav parkoviska, ktoré je neudržiavané, znečistené ropnými
škvrnami spôsobenými olejom z motorových vozidiel a na neodborné olamovanie
smrekov nachádzajúcich sa v blízkosti parkoviska.
3. Zhrnul uzávery predchádzajúcej petície obyvateľov bývajúcich v okolí Okružného
námestia v Trnave, ktorí nesúhlasili so zmenou dokončenej stavby, sťažnosť č.6859
„Prestavba a dostavba predajne“. Petičný výbor zároveň v predchádzajúcej petícii
konštatoval, že zeleň na Okružnom námestí slúži obyvateľom Trnavy, ako oddychová
zóna a je príjemnou zónou pre všetky vekové kategórie. Podpísaní občania nesúhlasili
s ďaľším akýmkoľvek zásahom do existujúcej zelene.

Prílohou petície sú 2 ks petičných hárkov, počet osôb, ktoré petíciu podporili je 32.

Telefón
033/32 36 206

Fax
033/32 36 280

IČO
00 313 114

E-mail
jana.galkova@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk

OSaŽP–32474-70879/16/Gká

Strana 2

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia Vám poskytuje
nasledovné informácie.
K bodu 1.
Pozemok parcelné číslo 1852/3, je vo vlastníctve Mesta Trnava, v katastri nehnuteľností vedený
ako ostatné plochy, v územnom pláne mesta radený ako verejná zeleň. Na predmetnom
pozemku boli v minulosti vydané nasledovné rozhodnutia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel.:
Zn. OŽP-2114/3/GK zo dňa 12.06.2003, súhlas na výrub 1 ks orecha
vlašského, z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu, poškodenia kmeňa hnilobnými
dutinami a naklonenia ťažiska stromu nad cestnú komunikáciu. Žiadosť bola podaná Mestským
úradom v Trnave, odborom komunálnych služieb, na základe podnetu Mgr. Mária Počúcha,
bytom Okružné námestie 6, 917 08 Trnava,
Zn. OSaŽP/24711-12968/2008/Gk zo dňa 04.03.2008, nesúhlas na výrub 1 ks
jaseňa štíhleho, z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu. Žiadosť bola podaná Mestským
úradom v Trnave, odborom dopravy a komunálnych služieb, na základe podnetu p. J.
Jančoviča, bytom Okružné námestie 8, 917 08 Trnava,
Zn. OSaŽP/39896-67800/12/Gk zo dňa 17.09.2012, nesúhlas na výrub 1 ks
jaseňa štíhleho, z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu. Žiadosť bola podaná Mestským
úradom v Trnave, odborom dopravy a komunálnych služieb, na základe podnetu p. Milana
Hrebíčka, bytom Okružné námestie 7, 917 08 Trnava,
Zn. OSaŽP/6256-20618/14/Gk zo dňa 25.04.2014,
Zn. OSaŽP/625669139/14/Gk zo dňa 25.04.2014 súhlas na výrub 1 ks borovice lesnej a nesúhlas na výrub 1
ks jaseňa štíhleho, z dôvodu výstavby „Prestavba a dostavba predajne“. Žiadosť bola podaná
Ko.Ma.Co - sk s.r.o., Šúrska 136A, Modra.
Mesto Trnava ku dnešnému dňu neeviduje žiadosť Mgr. Mária Počúcha, bytom Okružné
námestie 6, 917 08 Trnava na výrub stromu, z dôvodu výstavby parkoviska.

K bodu 2
Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb vyzve v zmysle VZN č. 427 o
verejnej zeleni Mgr. Mária Počúcha, bytom Okružné námestie 6, 917 08 Trnava, aby sa
zdržal konania, ktorým by dochádzalo k poškodzovaniu a olamovaniu spodných vetiev
ihličnatých stromov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti parkoviska.
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia vyzve Mgr. Mária
Počúcha, bytom Okružné námestie 6, 917 08 Trnava, k náprave, aby sa nedochádzalo
k znečisťovaniu parkoviska ropnými a olejovými škvrnami, pochádzajúcimi z motorových
vozidiel.
V zmysle kolaudačného rozhodnutia Zn. OŽP-3830/4/Ul V Trnave 12.08.2004 - bol
stavebník zaviazaný zabezpečovať pravidelnú údržbu stavby a jej okolia, pri užívaní stavieb
trvalo zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia, požiarnej
bezpečnosti a bezpečnosti osôb.
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K bodu 3
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia v plnej miere súhlasí s názormi
petičného výboru. Na tomto pozemku je plánovaná v roku 2018 výsadba stromov. Tieto budú,
vysádzané s cieľom zlepšenia ekologickej stability územia, zlepšenia funkčnosti izolačnej
zelene, ktorá bude plniť zdravotno - hygienickú a bioklimatologickú funkciu, s ohľadom na
frekventovanú cestnú komunikáciu.
Vzhľadom na uvedené, považujeme petíciu zo strany mesta za vybavenú.
S pozdravom

Ing. Iveta M i t e r k o v á
vedúca odboru stavebného a životného prostredia
na základe písomného poverenia

Na vedomie:
1. JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor
2 Ing. Ivana Mudriková, PhD. – prednostka MsÚ

Zodpovedný: MsÚ - odbor stavebný a životného prostredia, Ing. Iveta Miterková, vedúca
odboru, Ulica Trhová č.3, 917 71 Trnava

