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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 3 zo 17.10.2019 
 
Vážený pán Gronský, 
     dňa 4. novembra 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 3, ktoré sa konalo 17. októbra 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. 

 
 
3.5.1 Zabezpečiť účasť občana Bullu pri príprave projektu križovatky Kukučínova - 
Špačinská (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Križovatka sa aktuálne projektuje, ale v stupni projekt pre územné rozhodnutie – to znamená, 
že v tejto projektovej dokumentácii sa rieši samotné umiestnenie jednotlivých stavebných 
objektov (križovatky, cyklochodníka, verejného osvetlenia) bez detailného riešenia 
inžinierskych sietí a teda aj odvodnenia uvedenej križovatky. Toto bude predmetom ďalšieho 
stupňa PD – realizačného projektu. Ten sa bude projektovať až po nadobudnutí 
právoplatnosti  územného rozhodnutia, predpoklad v druhej polovici roku 2020 – v závislosti 
od toho, či budú v projekte dotknuté pozemky iných vlastníkov, ktoré bude potrebné najskôr 
majetkovoprávne usporiadať. 
Ak však má Ing. Bulla záujem o projekt  v tomto štádiu, informáciu o najbližšom stretnutí 
k uvedenej investícii podá Ing. Augustínová, tel. 033/3236130. 
 
 
3.5.2 Preveriť možnosti vyčistenia kanalizácie a odstránenia zápachu v lokalite 
Špačinská – Veterná – Okružná  (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Dňa 07. 11. 2019 oslovil Odbor stavebný a životného prostredia MsÚ prevádzkovateľa 
a vlastníka kanalizačnej siete spoločnosť TAVOS a.s. s požiadavkou na preverenie 
a zabezpečenie nápravných opatrení   na zamedzenie zápachu kanalizačnej site v lokalite ulíc 
Špačinská – Veterná - Okružná, Trnava.  Spoločnosť TAVOS a.s. v danej veci uviedla:   
„Na ulici Špačinskej, Veternej, Okružnej v Trnave bolo vykonané preverovanie, ktorým bolo 
zistené nasledovné: 
Na ulici Špačinskej je poškodená gravitačná kanalizácia v dĺžke cca 100 m od kruhového 
objazdu smerom do mesta, boli prijaté opatrenia formou  vypísaním výberového konania na 
výmenu uvedenej poškodenej kanalizácie, ktorej realizácia by sa mala uskutočniť po dodržaní 
platných predpisov pri výberovom konaní. Zápach na ulici Špačinskej ďalej súvisí s výtlakom 



kanalizácie, ktorý zbiera odpadné vody z obcí Dolná Krupá, Špačince. Uvedený výtlak bol 
navrhnutý na určitú kapacitu producentov, pričom narástol počet producentov odpadných vôd, 
uvedené riešenie je možné realizovať analýzou skutkového stavu a vypracovaním projektov 
financovaných eurofondami.  Ďalej sa domnievame, že vyššia koncentrácia zápachu 
je  ovplyvňovaná čiernymi producentmi, ktorý vypúšťajú do kanalizačnej siete Tavosu na 
čierno septiky. Situáciu s čiernymi producentmi sa snažíme riešiť v zmysle platnej legislatívy. 
Zápach na ulici Veternej je riešený v súčinnosti s technológmi Tavosu s.r.o. spolu so 
spoločnosťou Tate a Lile Boleráz, ktorý je producentom zvyšných produkčných odpadových 
látok, ktoré sú vypúšťané do splaškovej kanalizácie, ktorého výtlak ústi do gravitačného 
zberača na ulici Saleziánska Veterná v kruhovom objazde a následne pokračuje cez ulicu 
Okružnú. Aktuálne riešime problém so zvýšeným obsahom sulfánu (H2S) v odpadových 
vodách produkovaných v spoločnosti Tate & Lyle Boleráz, s.r.o., kde bola dňa 7.11.2019 
odobratá vzorka a vykonané koagulačné skúšky na zrážanie sulfánu s Fe(II). Na základe 
výsledkov skúšok sa dňa 20.11.2019 uskutočnilo rokovanie so spoločnosťou Tate & Lyle 
Boleráz, s.r.o. o optimalizácii odstránenia H2S z produkovaných odpadových vôd. 
Predpokladáme, že problémy so zápachom budú vyriešené do konca tohto roka.“ 
 
 
3.5.3 Na mestskom zastupiteľstve sa zaoberať žiadosťou rodiny Santových ohľadom 
majetkovoprávneho sporu k pozemkom na Peknom poli (zodp. Ing. Miterková, tel. 
3236237, JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227) 
Odpoveď Odboru staveného a životného prostredia je v prílohe. 
 
 
3.5.4 Pri odpovediach na webovej stránke odkazprestarostu.sk uvádzať konkrétne 
údaje na zodpovedného zamestnanca (zodp. Mgr. Majtánová, tel. 3236104) 
Odkaz pre starostu (OPS) slúži primárne pre občanov na informovanie Mesta Trnava 
o nedostatkoch, ktoré je v meste potrebné riešiť. Referentka, ktorá má OPS na starosti, 
podnety triedi a preposiela na jednotlivé referáty príslušných odborov. Na nich to v rámci 
personálnych kapacít a možností rozpočtu riešia jednotlivé referáty, resp. referenti, ktorým 
agenda patrí, a ich odpoveď je zverejnená za príslušný odbor. 
Zamestnanci mestského úradu sa riadia platnou legislatívou, rozpočtom a prioritami mesta 
(napr. pri budovaní komunikácií, pri posúdení poistného rizika stavu chodníkov a pod.). Žiaden 
referent MsÚ v Trnave nejedná svojvoľne, ale v súlade so zákonným napĺňaním agendy 
svojho referátu a odboru. Podľa nášho názoru je preto dostačujúce, keď je na stránke OPS 
zverejnený iba odbor, ktorý agendu riešil. Zároveň sa poslanci, ktorí majú o podnet záujem a 
chcú k problému vedieť bližšie informácie, môžu obrátiť na vedúceho odboru, ktorý ich usmerní 
na jednotlivé referáty. 
 
 
3.5.5 V lokalite Trnava – sever kosiť aj všetky menšie zelené plochy medzi cestou a 
chodníkom  (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
V prípade, ak sa vyskytnú nedorobky počas kosenia budeme ich reklamovať u dodávateľa 
prác. Firmu upozorníme na Vašu požiadavku s tým, aby pri vykonávaní svojich prác boli 
dôslednejší a kvalita zodpovedala parametrom uvádzaných v zmluvných podmienkach. 

 
 
Stanovisko ODaKS a OÚRaK k zámeru komunitného projektu „Revitalizácia plochy na 
Átriovej ulici, ktorá slúži obyvateľom ako detské ihrisko“ (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113, Ing. arch. Guniš, tel. 3236245): 
   MsÚ, odbor dopravy a komunálnych služieb zabezpečil  v 45. kalendárnom týždni tohto roku 
osadenie prevádzkovej tabule na označenie hracej plochy na Átriovej ulici za detské ihrisko 
mesta Trnava. Osadenie dopravnej značky sa nebude realizovať, pretože by bolo duplicitou. 
   Nakoľko nákup lavičiek (predpokladaná nákupná hodnota lavičky vrátane spodnej stavby 
a montáže je 800 eur s DPH za 1 ks) podlieha verejnému obstarávaniu a dodávatelia lavičiek 



už nemajú kapacity na výrobu lavičiek v tomto kalendárnom roku. Túto požiadavku nie je 
možné splniť do konca tohto roka.  
   Rekonštrukcia basketbalových košov prebehne počas zimných mesiacov, pôjde 
o šmirgľovanie a ich následný náter. 
   MsÚ, odbor územného rozvoja a koncepcií a odbor investičnej výstavby, zabezpečia 
potrebné kroky k obstaraniu požadovaného oplotenia na obvode detského ihriska.  
Predpokladaná hodnota zákazky oplotenia o dĺžke 38 m bude cca  6 000 eur vrátane DPH.  
Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka nie je predpoklad, že verejné obstaranie, a tým čerpanie 
finančných  prostriedkov, bude dokončené v tomto kalendárnom roku. Preto túto investíciu 
odporúčame prehodnotiť.                  
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