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Vec 
Vyjadrenie k petícii na úpravu stojiska na Vajanského ulici č.19-21, Trnava 
 
Vážený pán prof. Ing. Pavel Važan, PhD., 
 

k petícii zo dňa 11.05.2016, v ktorej žiadate o stavebnú úpravu vyhradeného stojného miesta pre 
zberné nádoby na komunálny odpad a odstránenia daných nádob, ktoré nie sú vyhradené pre vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov, Vám dávame na základe prešetrenia nasledovné vyjadrenie: 

 
Vo svojej petícii zo dňa 11.05.2016 v úvode uvádzate, že zberné nádoby na zmesový komunálny 

odpad a triedený zber druhotných surovín sa nachádzajú na pozemkoch vlastníkov bytového domu 
Vajanského ulica č.19-21, Trnava. Na základe mapových podkladov v grafickom informačnom systéme 
Mesta Trnava bolo zistené, že vybudované vyhradené stojné miesto určené pre zberné nádoby na 
komunálny odpad a triedený zber druhotných surovín sa nachádza na par.č.800/1, LV 5000, ktorej 
vlastníkom je Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 01  Trnava.  

 
Nakoľko pri realizácii stojného miesta nebolo z priestorových dôvodov uvažované s realizáciou 

zadného oplotenia, môže nesprávnou manipuláciou so zbernými nádobami prichádzať ku kontaktu so  
stenou s následným poškodzovaním obvodového plášťa. Z dôvodu predchádzania možného poškodenia 
obvodového plášťa osadíme v priebehu mesiaca júl 2016 v priestore stojiska obrubníky. 

 
           Pri miestnom šetrení vykonanom dňa 16.05.2016 v čase 10:21 hod. priamo pri stojnom mieste boli 
zistené nedostatky v zneškodňovaní odpadov zo strany užívateľov zberných nádob, z ktorého bola 
vyhotovená aj fotodokumentácia. V priestore stojiska sa nachádzal veľkorozmerný odpad (nábytok, 
koberce, sedacie súpravy), ktorý bol uložený v dotyku s obvodovou stenou. Nakoľko priestor stojiska nie 
je určený k uloženiu takého odpadu, prichádza tým k porušovaniu VZN o odpadoch zo strany užívateľov 
zberných nádob. Za takýto dôsledok poškodzovania majetku, však Mesto Trnava nemôže niesť 
zodpovednosť. 
 
           Počet zberných nádob nachádzajúcich sa v súčasnosti na stojisku č.402 zodpovedá počtu osôb, 
ktorým dané stojisko slúži ako zberné miesto na odovzdanie odpadu.  
 
            Vzhľadom na uvedené, považujeme petíciu zo strany mesta za vybavenú. 
 
 S pozdravom 
  
 Ing. Peter Babinec, v.r. 
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