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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 zo zasadnutia 11. júla 2017 
 
Vážený pán Čavojský, 
     dňa 17. júla 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 5, ktoré sa konalo 11. Júla 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. 
       
5.20.1 Vyznačiť parkovacie čiary a doplniť chýbajúce žlté čiary pri stojiskách 
kontajnerov na celom sídlisku Linčianska (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Žlté čiary pri kontajnerových stojiskách sú priebežne obnovované. 
 
5.20.2 Vyznačiť parkovacie miesta na Golianovej 60 (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Vyznačenie parkovacích miest na Golianovej 60 bude zaradené do plánu obnovy na tento 
kalendárny rok. 
 
5.20.3 Vyznačiť vodorovným značením parkovacie miesta na betónových plochách, 
ktoré vznikli po zrušení kontajnerových stojísk pri budovaní polopodzemných 
kontajnerov (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Betónové plochy po kontajnerových stojiskách budú vyznačené pokiaľ budú spĺňať normou 
stanovené rozmery. 
 
5.20.4 Vyznačiť žlté čiary pri dvoch kontajnerových stojiskách Golianova 29-31; na 
Jiráskovej 51 nad vodnou kanalizáciou (rodinný dom) cca 5m (zodp.: Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Žlté čiary na Golianovej 29-31 a Jiráskovej  51 budú obnovené v priebehu mesiacov 
september-október 2017. 
 
5.20.5 Na Golianovej 33 osadiť na chodníkovom „kruháči“ tri sĺpiky na zabránenie 
vstupu automobilov (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Stĺpiky budú osadené v septembri 2017. 
 
5.20.6 Opraviť poškodenú cestu na Narcisovej ulici pri materskej škole (zodp.: Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Akcia bude zaradená do plánu prác na rok 2018. 
 
5.20.7 Odburiniť priestor pred RÚVZ na Limovej ulici (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Zaburinená plocha na Limbovej ulici nie je zahrnutá v pasporte zelene. Odburinenie 
predmetnej plochy si zabezpečuje vo svojej réžii RÚVZ. 



5.20.8 Vypracovať návrh na stavebné úpravy priechodu pre chodcov Slovanská – 
Zelenečská (Krampl) v zmysle pracovnej porady medzi zástupcom MsÚ (Ing. Novák), 
zástupcom štátnej polície a poslancom MZ Ing. Čavojským (zodp.: Ing. Babinec, tel. 
3236103, Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Po vypracovaní projektu priechodu pre chodcov bude zabezpečené jeho odsúhlasenie 
a následná realizácia. 
 
5.20.9 Zabezpečiť betónové kvetináče na ihrisko na Nerudovej ulici (informáciu podá 
Milan Kebys, Nerudova 1) (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Betónové kvetináče na ihrisku na Nerudovej ulici sa osádzať nebudú. Osadenie kvetináčov 
by znemožnilo prístup spravovateľskej firmy a jej techniky na plochy zelene.  
 
5.20.10 Prečistiť dažďovú kanalizáciu na stromovej ulici (zodp.: Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Dažďová kanalizácia bude prečistená do konca augusta 2017. 
 
5.20.11 Zabezpečiť opravu basketbalového ihriska Golianova 1-3 (zodp.: Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
Odbor dopravy komunálnych služieb vykoná obhliadku ihriska a na základe zisteného stavu 
určí rozsah, postup a termín opravy.   
 
5.20.12 Na detské ihrisko Nerudova doplniť 3 malé hracie prvky a vymeniť piesok 
(zodp.: Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Ak VMČ predloží konkrétny projekt a schváli si finančnú čiastku potrebnú na doplnenie, resp. 
obnovu detského ihriska Mestský úrad v Trnave zabezpečí verejné obstarávania i samotnú 
realizáciu. 
 
5.20.13 Zabezpečiť deratizáciu v okolí kontajnerových stojísk na Nerudovej 1-3, kde je 
problém s premnoženými potkanmi (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Opakovaná deratizácia na Nerudovej ulici bola vykonaná dňa 9.8.2017 za účasti poslanca 
MZ Ing. Čavojského. 
 
5.20.14 Zabezpečiť čistenie chodníka pred RÚVZ na Limbovej ulici aspoň jedenkrát 
týždenne od holubieho trusu (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Chodník pred RÚVZ bol jednorázovo vyčistený, avšak pravidelné čistenie chodníka 
priľahlého k nehnuteľnosti v zmysle cestného zákona č. 135/1961 a Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku je povinný zabezpečovať vlastník, 
alebo správca nehnuteľnosti. 
 
5.20.15 Pozametať chodníky na uliciach Jiráskova 14-16, Slovanská pri garážach 
(zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Čistenie v zmysle požiadavky bolo vykonané v júli 2017. 
 

5.20.16 Zintenzívniť vyberanie malých smetných nádob na sídlisku Linčianska, najmä 
na Nerudovej ulici a v humanizačnom parku, kde sa najviac združujú matky s deťmi 
a tiež na Stromovej ulici (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Spoločnosť FCC Trnava s.r.o. bola požiadaná o zvýšený vývoz malých smetných nádob na 
Stromovej ulici a  na celom sídlisku Linčianska, hlavne pri detských ihriskách 
a humanizačnom parku. 
 
5.20.17 Opraviť poškodený chodník oproti križovatke Mikovíniho – Bulharská (pravá 
strana v smere od mosta) (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Chodník bude opravený v rámci rekonštrukcie Mikovíniho ulice, pravdepodobne v roku 2018. 
 



5.20.18 Výbor mestskej časti súhlasí s osadením autobusovej zastávky na križovatke 
Bratislavská cesta – Gorkého ulica za priechodom pre chodcov v smere od 
Petzvalovej ulice (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Zastávka je toho času na odsúhlasení na Okresnom úrade – odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií. V prípade súhlasného stanoviska sa pristúpi k jej realizácii 
a zaradenia do cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy. 
 
5.20.19 V rámci celého sídliska začať s kosením zelených plôch. Kosenie je na 
mnohých miestach zanedbané (zodp.: Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Plochy trávnikov na sídlisku Linčianska sa začali kosiť od 19.7.2017. Postupne sa pokosili 
všetky plochy trávnikov. 
 
Požiadavky Rady školy pri MŠ Jiráskova 25: 
a) Vymeniť stabilnú zábranu na chodníku pred materskou školou za sklopný stĺpik 
z dôvodu problematického zásobovania a dovozu nadrozmerných materiálov (zodp.: 
Ing. Babinec, tel. 3236103) 
V priebehu septembera 2017 príde k výmene predmetného stĺpika. 
 
b) Osadiť aspoň jeden stĺp osvetlenia /najlepšie dvojbodového/ na školský dvor ako 
prevenciu pred neustálymi útokmi vandalov, ktorí poškodzujú exteriér MŠ vo 
večerných hodinách a cez víkendy (zodp.: Mgr. Maková, tel. 3236125)  
Riešenie požiadavky bolo postúpené správcovi objektu MŠ Jiráskova  STEFE, s.r.o. Správca 
bol požiadaný o návrh možnosti riešenia osvetlenia dvora MŠ a jeho následné 
zabezpečenie. 
 
c) Monitorovať areál materskej školy a zabezpečiť častejšie hliadkovanie v okolí 
z dôvodu výtržníctva (zodp.: Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Požiadavka bola zaradená do kontrolnej činnosti hliadok MsP. Zároveň prosíme o 
nahlasovanie narúšania verejného poriadku v danej lokalite na bezplatné tel. čísla polície 
158, resp. 159. 
 
zámer komunitného projektu - VMČ odsúhlasil vyčlenenie čiastky 3 000 eur, ako 
finančnú spoluúčasť na vybudovaní ihriska na parcele za BD Cobrurgova 60 A, B, C, 
na ktorej by sa podieľal spolu s mestom. Odporučil zatrávnenie plochy a osadenie 
troch silových a troch detských hracích prvkov. VMČ súhlasí s osadením použitých 
hracích prvkov na tomto ihrisku, čo Odbor územného rozvoja a koncepcií navrhol vo 
svojej odpovedi na požiadavky VMČ konaného 4.5.2017. VMČ žiada vyčíslenie sumy 
na túto investíciu (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Na ihrisku budú osadené herné prvky recyklované z iných rekonštruovaných ihrísk. Takéto 
prvky momentálne nemá mesto k dispozícii, treba počkať kým budú v rámci rekonštrukcie 
odstránené z iného ihriska. Zároveň treba brať do úvahy, že nie každý takýto prvok je 
použiteľný (mnohé sú už príliš hrdzavé), takže nie je možné znovu ich osadiť. Preto čakáme 
na vhodné prvky vo vyhovujúcom  stave. S osadením silových cvičebných prvkov sa na 
tomto ihrisku momentálne neuvažuje, keďže ich nemáme k dispozícii. 
Ďalej upozorňujeme na to, že aj po vyrovnaní pozemku zostali na povrchu viditeľné základy 
zbúraných objektov. Tieto by bolo potrebné buď odstrániť, alebo aspoň prekryť primeranou 
vrstvou zeminy. Celkovú investíciu momentálne nedokážeme vyčísliť, domnievame sa však, 
že čiastka 3.000 € ktorú VMČ na zriadenie ihriska vyčlenilo, nebude na tieto terénne úpravy 
stačiť. 
 
 

             Ing. Ivana Mudriková, PhD.                   
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