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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 19.9.2019 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 29. októbra 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 19. septembra 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. 

 
5.5.1 Dohliadať na plynulosť a bezpečnosť premávky pred školou BESST pred 
začiatkom a koncom vyučovania (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Požiadavka bola zadaná do plánu kontrolnej činnosti pre okrsok Coburgova a stálu službu 
mestskej polície. 
 
5.5.2 Preveriť možnosť ohradenia priestoru trafostanice na Ľaliovej 4 a hliadkovanie 
v tejto lokalite najmä vo večerných hodinách z dôvodu zdržiavania sa asociálov (zodp. 
JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227, Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Pozemok pod trafostanicou aj okolo nej, a tiež aj samotná budova trafostanice sú vo 
vlastníctve Mesta Trnava. Požiadavka oplotenia bola telefonicky konzultovaná 
so Západoslovenskou distribučnou, a.s. Oni túto trafostanicu vedú vo svojej evidencii, ale 
z predošlých skutočností vyplýva, že vlastnia iba technológiu trafostanice vo vnútri stavby 
Mesta Trnava.  Odbor právny a majetkový zašle vo veci oplotenia objektu trafostanice žiadosť 
o stanovisko na Západoslovenskú distribučnú, a.s. O výsledku budeme VMČ  informovať. 
 
Požiadavka bola zadaná do plánu kontrolnej činnosti pre okrsok Coburgova a stálu službu 
mestskej polície. 
 

5.5.3 Informovať obyvateľov o spôsobe opravy šácht bytových domov a o postupe 
riešení na miestach, kde sa vyskytujú potkany a prepadáva sa hlina nad potrubím (zodp. 
STEFE, tel. 3236533) 
Ako správca bytových domov v osobnom vlastníctve, ako i správca časti majetku mesta Trnava 
Vás informujeme, že nám sú známe práva a povinnosti vlastníkov vodovodných prípojok. 
Každoročne, vždy na jar a jeseň kalendárneho roka vykonávame deratizáciu v zmysle 
nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Pre úplnosť uvádzame, že 
v prípade potreby vykonávame deratizáciu aj nad rámec tohto nariadenia. 
 



Konštatujeme,  že   časti vodovodných prípojok,  ktoré sú vo vlastníctve daného objektu až po 
napojenie do hlavného verejného rozvodu, väčšinou prechádza cez pozemok, ktorý vlastníci 
daného objektu nevlastnia, ale vlastní ho mesto Trnava. 
Máme zato, že je nevyhnutná dôraznejšia a teda aj účinnejšia deratizácia mesta Trnava v okolí 
bytových domov, resp. objektov (t.j. na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava) a 
tým aj v okolí všetkých prípojok. 
Čo sa týka bytového domu Jiráskova č. 6, tento nie je v našej správe. 
 
5.5.4 Požiadať SPP o opravu nimi zničenej prístupovej cesty ku garážam na Bočnej ulici.  
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Prístupová cesta ku garážam na Bočnej ulici bola opravená. 
 
5.5.5 Osadiť spomaľovač na Limbovej ulici pri vstupe do areálu MŠ a Mama klubu a pri 
Coburgovej 24. Vyznačiť priechod pre chodcov na Jiráskovej ulici a obnoviť vodorovné 
dopravné značenie vrátane žltých čiar pri kontajnerových stojiskách (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236113) 
Vzhľadom na množstvo sťažností a petícií, ktoré eviduje Mesto Trnava na hlučnosť, vibrácie 
a prašnosť montovaných spomaľovacích prahov Mesto Trnava nesúhlasí s používaním 
takýchto dopravných zariadení. 
Namiesto použitia týchto lacných a neefektívnych zariadení v posledných rokoch preferuje už 
iba stavebné dopravné prahy. Ich realizácia je s ohľadom na ich finančnú náročnosť 
komplikovaná a takéto riešenie musí byť dostatočne odôvodnené aj vzhľadom k ich 
prípadnému budúcemu posunu alebo rušeniu.  
K problematike umiestnenia spomaľovačov navrhujeme termín stretnutia v 48. kalendárnom 
týždni. 
 
Vzhľadom na množstvo poškodeného zvislého dopravného značenia na území mesta bolo 
dočasne pozastavené vyznačovanie parkovacích miest na sídliskách. Keďže bola ukončená 
príprava dokumentácie pre regulované parkovanie vo vybraných lokalitách mesta a prešiel už 
schvaľovací proces dopravného značenia a je požiadavka na jeho realizáciu ešte v roku 2019 
bolo pozastavené vyznačovanie aj iných druhov vodorovného značenia. V prípade priaznivých 
poveternostných podmienok a dostatku finančných prostriedkov po vyššie spomínanej 
realizácii príde k urýchlenej obnove vodorovného dopravného značenia pri kontajnerových 
stojiskách. 
 
5.5.6  Vymeniť poškodenú značku „prikázaný smer“ na výjazde z Coburgovej ul. na 
Bratislavskú (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Poškodené dopravné značenie bolo zadané na opravu. 
 
5.5.7 Vyčistiť a upraviť kanalizačné vpuste na Markovičovej ulici, riešiť najmä stav pri 
č. d. 44 a 45, kde pri dažďoch vznikajú veľké mláky (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Vpuste boli vyčistené v 46. kalendárnom týždni. V prípade dostatočných výrobných kapacít 
a vhodných klimatických podmienok zabezpečíme realizáciu odvodnenia, kde prichádza 
k zaplavovaniu komunikácie (osadením nového vpustu s napojením na existujúci) ešte do 
konca tohto roku. 
 
5.5.8 Opraviť cestu na Coburgovej ulici (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Dodávateľskej firme sme zadali, aby preverila stav a rozsah porúch na vozovke a navrhla 
spôsob opravy a použitie technológie. V prípade dostatočných výrobných kapacít a vhodných 
klimatických podmienok zabezpečíme opravu ešte do konca tohto roku. 
 
 
 
 



5.5.9 Posunúť značku „zákaz vjazdu automobilom nad 5 ton“ na začiatok Coburgovej 
ulice pri vjazde z Bratislavskej ulice (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Preveríme možnosť premiestnenia dopravnej značky a v prípade že to bude z priestorových 
dôvodov možné a bude okresný dopravný inšpektorát súhlasiť príde k posunutiu dopravného 
značenia. 
 
5.5.10 Odstrániť suchú marhuľu pri Golianovej 63 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Danú drevinu skontrolujeme a v prípade, že sa bude jednať o úplne suchú, poškodenú alebo 
nebezpečnú drevinu, zaradíme ju do plánu výrubov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
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