
 
 
 
 
         Vážený pán 
         Mgr. Stanislav Hric 
         Markovičova 40 
         917 01  Trnava  

 
 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
 OOaVS/1643/20- 

75651/20 
Moťovský/3236146 19.6.2020 

 
 
 
Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 13.2.2020 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 4. júna 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 5, ktoré sa konalo 13. februára 2020. 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. 

 
5.8.1 Pred začatím výstavby nájomných bytov na Tamaškovičovej ulici žiadame v rámci 
podmienok stavebného povolenia urobiť ihrisko, cestu a aby cez Strednú ulicu nemohli 
jazdiť stavebné stroje a nákladiaky. K týmto požiadavkám je aj petícia (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
V súťažných podmienkach na vypísanie súťaže na Nájomný bytový dom na Tamaškovičovej 
ulici je stanovené riešenie oddychových plôch aj pre súčasných obyvateľov. Prístup na 
stavenisko z Tamaškovičovej ulice bude riešený v pláne organizácie výstavby v rámci 
stavebného povolenia. 
 
 
5.8.2 Zvážiť parkovanie pred Duposom (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Mesto Trnava, odbor dopravy sa bude podnetom zaoberať. 
 

 
5.8.3 Informovať o povolených hodinách výstavby MIKO, nakoľko stavebník 
nerešpektuje požiadavku nepracovať v nedeľu, v sobotu mimo 7,00-16,00 a pracovné 
dni po 22,00 hod. (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Stavba „Obytný súbor – Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, Trnava“  bola povolená 
rozhodnutím č. OSaŽP/1640-27657/2017/Ká dňa 15.05.2017. V stavebnom povolení 
stavebný úrad čas vykonávania stavebných prác neobmedzil.  
Predmetná  stavba je v súčasnosti už zrealizovaná, stavebné práce sú ukončené a na 
jednotlivé stavebné objekty boli vydané samostatné kolaudačné rozhodnutia. 
 
 
5.8.4 Na križovatke Limbova – G. Steinera vymeniť dopravnú značku „STOP“ (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Dopravné značenie bola vymenené. 



5.8.5 Informovať o praktickom fungovaní umiestňovania detí do základných škôl 
a určovaní spádových oblastí (zodp. Mgr. Špernoga, tel. 3236124) 
Mesto Trnava, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta, má zriadených 9 

základných škôl.  

Podľa §20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov „Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole 

v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie 

inú základnú školu.“ Z uvedeného vyplýva, že rodič má právomoc zapísať dieťa na akúkoľvek 

základnú školu podľa vlastného uváženia. 

Podľa §8 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec určí všeobecne záväzným nariadením školský 
obvod školám zriadeným obcou. Podľa tohto je určené VZN č. 494 o určení školských obvodov 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, v ktorom v článku 3 ods. 1 je 
napísané, že v meste Trnava je len jeden školský obvod pre všetky základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Najdôležitejší argument je ten, že pri zavedení 
viacerých školských obvod by nám niektoré školy kapacitne nepostačovali a iné by naopak 
zanikli. 
 
 
5.8.6  Preveriť či sa v pohostinstve Bosorka nachádzajú sociálne zariadenia (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Riešenie podnetu nie je v kompetencii mesta. S požiadavkou sa treba obrátiť na Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva. 
 
 
5.8.7 Zaslať zoznam kontajnerov pre jednotlivé prevádzky v okolí konečnej autobusovej 
zastávky na sídlisku Linčianska a intervaly ich vývozu a povolený objem. Žiadame 
o častejšie vyvážanie skleného odpadu (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb sa koncom roka 2019 zaoberal kontrolou prevádzok 
v okolí konečnej autobusovej zastávky. Všetky prevádzky v  tejto lokalite boli preverené a 
odvádzajú poplatky za komunálny odpad a niektoré aj za separovaný odpad. 

 Na vývoz skla je stanovený harmonogram 1 x mesačne  

Prevádzky, ktoré  sú v okolí autobusovej zástavky a platia za odpad  

Ulica Prevádzka Interval vývozu Objem 

Gen. Goliana 48 T-PRESS, spol. s r. o. novinový 
stánok 

1x týždenne 120 l nádoba 

Gen. Goliana 48 LOCA, s.r.o. - pohostinstvo 1x týždenne 120 l vrece 

Gen. Goliana 48 Marian Bošková - farby 1x týždenne 120 l vrece 

Gen. Goliana 48 Daniela Pavlíková  - kvety 1x týždenne 120 l vrece 

Gen. Goliana 48 Stanislav Belica - vinotéka 1x týždenne 120 l vrece 

 
 
 
5.8.8 Umiestniť kontajner na sklo vo Vajslovej doline (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Vo  Vajslovej  doline  na  Narcisovej  ulici  pri   materskej  škôlke  je  pre  občanov  z rodinných 
domov k dispozícii nádoba na sklo. 
 
 
 
 



5.8.9 Dbať na odstraňovanie neporiadku v rámci celej Linčianskej (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Mesto Trnava čistotu verejného poriadku na plochách zelene zabezpečuje prostredníctvom 
dodávateľských firiem, ktoré vykonávajú údržbu zelene. Čistota komunikácii napr. strojné 
čistenie je zabezpečovaná dodávateľskou firmou v rámci údržby komunikácií. Čistotu na 
kontajnerových stojiskách v čase vývozu odpadu zase zabezpečuje  zberová spoločnosť. 
Čo sa týka nezákonne uloženého odpadu na verejnom priestranstve (nábytok, iný objemný 
odpad, stavebný odpad, svojvoľne orezané konáre), tak takýto odpad väčšinou pochádza 
z domácností z prestavby, dostavby alebo modernizácie rodinných domov či bytov. Z tohto 
faktu vyplýva, že čierne skládky zakladajú občania. V každom obvode je zriedený zberný dvor, 
kde majú možnosť občania odovzdať takýto odpad bezplatne. 
 
Je to stále o zodpovednosti ľudí, ale aj o ich všímavosti, malo by sa prispievať k zlepšeniu 
kvality životného prostredia aj tým, že sa budeme viac zaujímať o svoje okolie. 
V prípade, že občan zistí, že na území mesta bol nezákonne umiestnený odpad oznámi túto 
skutočnosť písomne, e-mailom alebo telefonicky:  
a) na mestskú políciu, 
b) na mestský úrad – v Klientskom centre,  
c) na okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie, 
 
Vo veci zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu postupuje mesto 
Trnava v súlade s § 15 Zákona o odpadoch. 
 
 
5.8.10 Rozšíriť parkovisko na Golianovej 3, z dôvodu prisťahovania nových obyvateľov 
na túto adresu (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Mesto Trnava neplánuje na Golianovej 3 vybudovať parkovacie miesta. Na nové parkovacie 
miesta v lokalite Golianova 28 – 42 je v súčasnosti spracovaná dokumentácia pre územné 
rozhodnutie, ktorá je v dochádzkovej vzdialenosti. 
 
 
5.8.11 Informovať, či bolo v súvislosti s rekonštrukciou bytového domu Golianova 3 
vydávané stavebné povolenie, aká je obsadenosť objektu a či bolo v tejto súvislosti 
riešené zvyšovanie počtu parkovacích miest (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245, Ing. 
Miterková 3236237) 
Počas realizácie stavby požiadal investor o povolenie zmeny stavby pred dokončením a to 
v rozsahu zmeny- zníženia  počtu bytových jednotiek z pôvodných 24 na 23. Na 2.NP sú 
miesto pôvodne navrhovaných  troch bytov umiestnené dva byty. Uvedenú zmenu stavby pred 
dokončením povolil stavebný úrad rozhodnutím č OSaŽP/2179-11348/2019 dňa 21. 02. 2019. 
V rámci predmetného stavebného konania nebola statická doprava - zmena počtu parkovacích 
miest riešená. Užívanie stavby „Komplexná obnova bytového domu Golianova 3 v 
Trnave“    bolo povolené kolaudačným  rozhodnutím č. OSaŽP/ 37815-111972/2019/Ká zo 
dňa 09.12.2019. 

 
 
5.8.12 Opraviť príjazdovú cestu k Evanjelickému cintorínu (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Príjazdová cesta k Evanjelickému cintorínu bude opravená v júli 2020. 

 
 
5.8.13 Zlepšiť zanedbanú údržbu na Zelenečskej ulici (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Komunikácia a cyklochodník na Zelenečskej ulici je cestou III., jej vlastníkom je Trnavský 
samosprávny kraj, správu a údržbu vykonáva Slovenská správa ciest. Z uvedeného dôvodu 
mesto Trnava na predmetnej ulici údržbu nevykonáva. 
 



5.8.10 Vyčísliť náklady na zastrešenie zastávky na Nerudovej ulici (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Cena prístrešku je závislá od jeho veľkosti od výbavy prístreška a od stavebno – technických 
podmienok jeho ukotvenia. Preto nie je možné vyčísliť sumu bez konkrétneho projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
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