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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 zo zasadnutia 15. februára 2018 
 
Vážený pán Čavojský, 
     dňa 28. februára 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 15. februára 2018. 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. 
       
5.25.1 Vyčistiť zadnú časť Zemanovho sadu (mestské pozemky) a okolie hotela 
Trnavan (neporiadok, hrozba rozšírenia potkanov) (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Vyčistenie zadnej časti zemanovho sadu bude zabezpečené aktivačnými pracovníkmi 
v termíne do 20.4.2018. Vzhľadom na skutočnosť, že pozemky okolo hotela Trnavan nie sú  
vo vlastníctve mesta Trnava, nebude mesto zabezpečovať ich vyčistenie, ale vyzve vlastníka 
aby vyčistenie zabezpečil tak, aby stav pozemkov zodpovedal ustanoveniam  VZN č. 289 
o verejnej zeleni v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
5.25.2 Čo najskôr vysúťažiť deratizačnú firmu (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Podklady pre súťaž „Deratizácia zelene“ sú spracované a boli zaslané na útvar pre verejné 
obstaranie. Termín na predkladanie ponúk uplynie dňa ž12.4.2018. 
 
5.25.3 Predložiť plán a termíny výsadby, orezov a výrubov stromov (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236112) 
V priebehu februára a marca prebehla realizácia výrubov na základe požiadavky obyvateľov 
a súhlasného rozhodnutia na výrub stromov. V máji na základe finančných možností mesta 
plánujeme realizáciu výrubu suchých stromov. 
Rez drevín prebieha počas celého roka okrem obdobia, kedy zo stromov počas rezu vyteká 
miazga, čo je obdobie cca od 15.4. – 15.5. 
Výsadbu stromov v mestskej časti Trnava – juh v jarnom období neplánujeme. 
 
5.25.4 Predložiť stanovisko SSS k situácii z decembra, kedy bola do priestorov klubu 
seniorov na Limbovej ulici nasťahovaná rodina v núdzi. Následne sa do týchto 
priestorov nasťahovali ľudia bez domova. Mohlo prísť k zamoreniu priestorov 
plošticami, napriek tomu neboli priestory vydezinfikované a ostali značne znečistené 
(zodp. JUDr. Očenáš, tel. 3236601) 
V zmysle požiadavky Mesta Trnava - sociálneho odboru v mesiaci december, boli na 
nevyhnutnú dobu 6 hodín umiestnení v priestoroch Denného centra Limbová imobilní 
manželia, ktorí sú obyvateľmi sídliska Linčianska. Dôvodom dočasného umiestnenia 
obyvateľov bola plánovaná deratizácia bytov spojená s plynovaním bytových priestorov. 
Nakoľko išlo o seniorov z ktorých bol jeden ležiaci bez možnosti pohybu, Stredisko sociálnej 
starostlivosti (ďalej len „SSS“) umožnilo dočasné umiestnenie z dôvodu aby neboli nútení 
čakať na ulici v čase nepriaznivého počasia. Podotýkame, že sa nejednalo o ľudí bez 



domova ale riadne platiacich nájomníkov bytového domu. Z uvedeného dôvodu nebola 
potrebná deratizácia denného centra. 
Napriek tomu, že uvedení obyvatelia nie sú členmi denného centra, ale sú obyvatelia 
miestnej mestskej časti z ľudského hľadiska pokladáme za správne pomôcť imobilným 
obyvateľom s dočasným umiestnením v uvedených priestoroch, pričom neprišlo 
k obmedzeniu činnosti denného centra.  
Záverom konštatujeme, že sa jednalo o dve osoby nie bezdomovcov, riadnych občanov 
mesta Trnava a iným osobám nebol daný súhlas a ani sa v priestoroch denného centra 
nenachádzali.  
Z uvedeného vyplýva, že sa jedná pravdepodobne o nedorozumenie, respektíve 
nepochopenie pomoci imobilným občanom. Pre umiestnenie bezdomovcov sú využívané 
priestory na ul. Coburgovej 26, 28.  
 
5.25.5 Zabezpečiť ochranu novo vysadených stromov medzi Zemanovým sadom 
a ulicami Nerudova a gen. Goliána pred psami a mačkami, ktoré svojim močom 
spôsobujú ich vysychanie (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
V priebehu apríla bude okolo stromov vysadených na ploche pozdĺž horúcovodu 
zabezpečené osadenie pletivových zábran. 
 
 
 
              
 
 
                 Ing. Zuzana Bigasová  
               zástupca prednostu MsÚ            
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