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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 zo zasadnutia 16. novembra 2017 
 
Vážený pán Čavojský, 
     dňa 20. novembra 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo 
zasadnutia VMČ č. 5, ktoré sa konalo 16. novembra 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. 
       
5.23.1 Skontrolovať a opraviť osvetlenie na Markovičovej a Gorkého ulici (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Kontrola a oprava osvetlenia na uliciach M. Gorkého a Markovičova bola vykonaná koncom 
novembra 2017. 
 
5.23.2 Inštalovať dopravné zrkadlo na Ul. gen. Goliana 43 (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Návrh umiestnenia dopravného zrkadla na Ulici gen. Goliana 4 bude písomne spracovaný 
a zaslaný na odsúhlasenie na ODI v Trnave. Po získaní súhlasného stanoviska bude zrkadlo 
osadené. Nakoľko k vybaveniu súhlasu potrebujeme spoluprácu s ODI predpokladáme 
osadenie do konca januára 2018. 
   
5.23.3 Kontrolovať psíčkarov v okolí Trnávky (nová lávka) (zodp. Mgr. Keleši, tel. 
3236409) 
V uvedenej veci bolo vydané nariadenie na zvýšenú hliadkovú činnosť mestskej polície. 
 
5.23.4 Posilniť hliadkovú činnosť v okolí minifutbalového ihriska a Mama klubu (zodp. 
Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
V uvedenej veci bolo vydané nariadenie na zvýšenú hliadkovú činnosť mestskej polície. 
 
5.23.5 Odstrániť náletové dreviny na parkovisku (bývalé zberné suroviny) (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Náletové dreviny boli z parkoviska odstránené dňa 29.11.2017. 
 
5.23.6 Orezať tuje na Ul. gen. Goliana 34 a v okolí (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Vyvetvenie tují a ihličnanov v okolí bytových domov Golianova 33 a 34 nie je potrebné 
realizovať. Dreviny rastú v trávniku, kde nikoho neohrozujú a rezom by prišlo k poškodeniu 
a k narušeniu ich habitusu. 
 



5.23.7 Upraviť stojiská komunálneho odpadu na Slovanskej ulici (zodp. Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
Úprava stojísk pre bytové domy na Slovanskej ulici nie je možná, nakoľko Mesto Trnava má 
v pláne pokračovať v budovaní polopodzemných kontajnerov na sídliskách.  
 
5.23.8 Zabudovať lavičky v humanizačnom parku Jiráskova, Nerudova (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
Požiadavka na ukotvenie lavičiek bola zadaná dodávateľovi údržby mobiliáru. Nakoľko sa 
jedná o ukotvenie lavičiek, ktoré nie sú na takéto osadenie preurčené od výrobcu, bude 
potrebné vymyslieť technické riešenie, ako kotvenie vykonať. Termín realizácie je plánovaný 
na začiatok roka 2018. 
 
5.23.9 Z prostriedkov komunitných projektov doplniť hracie prvky do vnútrobloku 
Nerudova 1 (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Obstaranie a montáž hracích prvkov v roku 2017 už nie je z rozpočtového ani termínového 
hľadiska možná. 
 
5.23.10 Do vnútrobloku Nerudova 1 - 3 dosadiť 8 tují a kríky na zamedzenie vstupu 
osobných automobilov (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
S ohľadom na neskorý termín pre tohtoročnú výsadbu bude úloha zaradená do jarných 
výsadieb mesta r. 2018. 
 

5.23.11 Inštalovať dopravné zrkadlo na výjazde z Nerudovej 6 - 11 (zodp. Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
Návrh umiestnenia dopravného zrkadla na ulici Nerudova 6-11 bude písomne spracovaný 
a zaslaný na odsúhlasenie na ODI v Trnave. Po získaní súhlasného stanoviska bude zrkadlo 
osadené. Nakoľko k vybaveniu súhlasu potrebujeme spoluprácu s ODI predpokladáme 
osadenie do konca januára 2018. 
 
5.23.12 Od hlavnej cesty Nerudova 6 – 7 medzi činžiaky doplniť 3 kovové kolíky a na 
Ľaliovej ulici doplniť 2 kovové kolíky na zamedzenie prístupu áut. (zodp. Ing. Babinec, 
tel. 3236103) 
Návrh umiestnenia kovových stĺpikov bude zrealizovaný po spresnení miesta predsedom 
VMČ. 
 
5.23.13 Na Linčianskej doplniť 10 kovových zvonov na sklo (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Po konzultácii s Ing. Čavojským, predsedom VMČ, budú doplnené 3 nádoby na sklo 
v rodinnej zástavbe v časti Linčianska. 
 
5.23.14 Vybudovať detské ihrisko vo Vajslovej doline (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
Požiadavka bude zaradená do návrhu rozpočtu mesta v nasledujúcom roku. 
 
5.23.15 K Zemanovmu sadu doplniť 2 veľké kontajnery (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236103) 
Po konzultácii s Ing. Čavojským bola požiadavka vyhodnotená ako neopodstatnená. 
 
5.23.16 Orezať poškodený ihličnatý strom, ktorý spadol na elektrické vedenie na 
Zelenečskej 10 (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Rez poškodeného stromu pred rodinným domom Zelenečská 10 bude vykonaný v priebehu 
decembra 2017. 
 
 
 



5.23.17 Odstrániť betóny v okolí Ul. gen. Goliána 33 (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236103) 
Betóny v okolí bytového domu na Ul. gen. Goliána 33 budú odstránené pri vhodných 
poveternostných podmienkach. 
 
5.23.18 Začať s vyznačovaním parkovacích miest plastovou farbou (zodp. Ing. 
Babinec, tel. 3236103) 
V  rámci mesta sú plastovými materiálmi vyznačované najskôr priechody pre chodcov, 
cyklistov a smerové šípky v križovatkách. Až po dokončení tohto značenia bude realizovaná 
obnova parkovacích miest týmto materiálom. Nakoľko tieto značenia sú takmer trojnásobne 
drahšie ako cestná farba, všetko sa bude taktiež odvíjať od možností rozpočtu. Obnovu 
cestnou farbou nevylučujeme a pri vhodných jarných poveternostných podmienkach 
s predsedom VMČ určíme poradie dôležitosti pri obnove.   
 
5.23.19 Na novom ihrisku Limbová doplniť osvetlenie hracích prvkov a inštalovať 
toalety. Informovať, kto bude správcom ihriska (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Požiadavka bude zaradená v rámci 2. etapy riešenia ihriska Limbová aktualizáciou rozpočtu 
2018, alebo zaradením do návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

             Ing. Ivana Mudriková, PhD.   
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