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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 11.12.2019 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 9. januára 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 2, ktoré sa konalo 11. decembra 2019. 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. 

 
2.5.1 Informovať, prečo sa na sídliskách nehrabe lístie pod stromami, ale iba na cestách 
a chodníkoch (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Realizáciu zberu lístia v meste má na starosti Správa športových a kultúrnych zariadení. Zber 
lístia sa realizuje, preto nie je pravda, že by sa nepočítalo so zberom lístia. Práce pokračujú 
v rámci harmonogramu, pričom sa zber lístia realizoval v častiach - Veternej, Družba, Ľ. 
Podjavorinskej, Linčianska, Kopánka a Prednádražie 2. V súčasnosti zber pokračuje a začína 
sa na Prednádraží 1. Nakoľko je zelených plôch veľa, je potrebné byť trpezlivý nakoľko SKaŠZ 
postupuje podľa harmonogramu zo všetkými kapacitami zamestnancov ako aj strojov. 
V prípade urgentných situácii sa môžete obrátiť na SKaŠZ, alebo na odkaz pre starostu. 
 
2.5.2 Informovať o budúcnosti verejného osvetlenia v mestskej časti Trnava – západ 
a riešiť tienenie osvetlenia prevísajúcimi konármi (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Aktuálne sa pripravuje koncepcia obnovy verejného osvetlenia na celom území  mesta 
s plánom použitia LED technológií a optimalizáciou rozmiestnenia stožiarov. Nakoľko tento 
zámer si vyžaduje určitý proces prípravy, momentálne nevieme presne zadefinovať časový 
horizont realizácie. 
Požiadavky na tienenie osvetlenia konármi je treba presne špecifikovať a následne budú 
riešené. 
 
2.5.3 Orezať pretŕčajúce konáre z objektu MŠ K. Mahra (zodp. Mgr. Špernoga, tel. 
3236124) 
V zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody 
a krajiny sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm  vykonáva vo 
vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra odborne spôsobilou spoločnosťou. Suché 
konáre sa orezávajú celoročne, pričom vhodnosť ich orezania vyhodnotí odborne spôsobilá 
spoločnosť. Váš podnet sme adresovali vedeniu školy Mgr. L. Vretenárovej, riaditeľke 
Základnej školy s materskou školou, K. Mahra 11,  ktorá uvádza nasledovné: „Na základe 
fotografie a uvedenej adresy (Čajkovského 2) sa nám podarilo stotožniť, že objekt na fotografii 
nie je ani jednou z našich budov – viď priložená mapka (MŠ Čajkovského 28 a MŠ Kornela 
Mahra 9), takže nie je v našej kompetencii uznesenie VMČ riešiť.“ 
 
2.5.4 Informovať o možnosti rozšírenia dochádzkového systému pre žiakov o jeden 
terminál zo strany Prednádražia 2 (zodp. Mgr. Špernoga, tel. 3236124) 



Riešenie prístupu do budovy školy je v kompetencii riaditeľky školy. Riaditeľka školy musí vždy 
dbať na bezpečnostné a organizačné zabezpečenie. Tento vchod, podľa slov pani riaditeľky, 
„nie je architektonicky a bezpečnostne vybudovaný tak, aby cezeň denne vstupovali 
a hromadne ho používali žiaci a prípadne ich zákonní zástupcovia.“ S týmto stanoviskom pani 
riaditeľky sa plne stotožňujeme. Vchod zo strany ulice Tajovského nie je priamym vstupom do 
budovy školy. Je to vchod, ktorým sa vstúpi do telocvičného traktu, ktorý obsahuje množstvo 
dverí (kabinety, šatne,...). Šírka vstupných dverí a šírka chodby sú nevyhovujúce 
bezpečnostným a organizačným požiadavkám pre pohyb väčšieho počtu ľudí, ktorí by tam 
nastal pri príchode do školy a odchode z nej. Navyše prechod týmto traktom by cestu do 
budovy školy neskrátil nejako výrazne. Podľa slov pani riaditeľky je to skrátenie o cca 50 
metrov. Pani riaditeľka taktiež uviedla, že ani možnosť vstupu do budovy zo školského dvora 
neprichádza do úvahy. K tomuto vstupu vedie veľmi úzky chodník (57cm), ktorý je 
nepostačujúci. V októbri roku 2019 škola sprevádzkovala druhý vchod do budovy školy, ktorý 
vyhovuje bezpečnostným a organizačným požiadavkám a žiaci sa ním dostanú priamo do 
budovy školy. 
 
2.5.5 Dokončiť výmenu smetných košov okolo OC Cassale (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Požiadavka bude vyriešená nasledovne:   
                    - odstránené staré typy nádob v počte 4 ks,  
                    - doplnené nádoby z vymývaného betónu v počte 1ks,   
                    - presunutý 1ks nádoby z vymývaného betónu. 
                     
Celkovo budú v tejto lokalite tri smetné nádoby. 
 
2.5.6 Riešiť vytváranie veľkých kaluží na parkovisku pri cintoríne na Kamennej ceste 

(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Mesto Trnava eviduje problém s neodtekajúcou vodou z parkoviska pri cintoríne na Kamennej 
ceste. Keďže na strane umiestnenia parkoviska nie je vedená kanalizácia, bude potrebné nájsť 
najvhodnejšie technické riešenie, ktorým by sa tento problém odstránil. Keďže systémové 
odvodnenie spevnených plôch a komunikácií si vyžaduje špecifické znalosti projektanta alebo 
stavebného inžiniera, bude potrebné zabezpečiť službu na vypracovanie projektovej 
dokumentácie s návrhom riešenia odvodnenia, prípadne rekonštrukciu plochy pôvodného 
parkoviska. Do doby samotnej realizácie rekonštrukcie parkoviska, zrealizujeme v mieste 
zaplavovania výkop a podpovrchové odvodnenie pomocou drenáže. 
 
2.5.7 Doplniť smetné koše v parku J. Kráľa (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Požiadavka bola zaevidovaná a po obhliadke lokality bude podľa zisteného stavu riešená. 
 
2.5.8 Orezať konáre v zmysle prílohy (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Z textu bodu 8 a prílohy nie je jasné, o ktoré konáre by sa malo jednať. Ak by sa malo jednať 
o konáre, ktoré sú nízko a tým zabraňujú pohodlnému priechodu po chodníkoch, je potrebné 
z našej strany počkať do vegetácie a určiť či ide o opodstatnenú požiadavku. V prípade ak 
žiadate iný rez z iných dôvodov, je potrebné ho presnejšie špecifikovať. 
 
2.5.9 Vyznačiť zákaz parkovania v mieste ukončenia novovybudovaného chodníka pri 
Čajkovského 2 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb spracuje návrh dopravného značenia, zabezpečí jeho 
schválenie a pri obnove dopravného značenia v jarných mesiacoch príde k jeho realizácii. 
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