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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 2.7.2020 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 20. júla 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 5, ktoré sa konalo 2. júla 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. 

 
5.10.1 Pri kosení na Linčianskej vždy ako prvé pokosiť detské ihrisko na Libmovej 
a kosenie tohto ihriska vykonávať častejšie ako bežné kosenia (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Poslednú kosbu vykonávala Správa kultúrnych a športových zariadení. Nakoľko v danej 
lokalite nekosia pravidelne, nemohli vedieť, že mesto zabezpečuje aj kosenie detského ihriska 
na Limbovej ulici. Pri vykonávaní následných kosieb bude detské ihrisko pokosené, nakoľko 
tieto plochy máme v zozname kosenia. 
 
5.10.2 Opraviť rozpadnutý betón pod vstupnými dverami do ihriska na Limbovej (zodp. 
Ing. Bodišová, tel. 3236106) 
Opravu vstupu na ihrisko sme zaradili do plánu realizácií na mesiac august-september. 
 
5.10.3 Odstrániť burinu z chodníka pri plote ihriska na Limbovej ulici a opraviť chodník 
tak, aby tam burina znovu nerástla (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Burina okolo oplotenia bude odstránená, a následne bude vykonaná kontrola stavu chodníka. 
 
5.10.4 Orezať vysoké kríky na okružnej križovatke Zelenečská – Goliánova pri priechode 
pre chodcov k záhradkárskej osade a vykonať ďalšie orezy na Goliánovej a Nerudovej 
ulici (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Kry rastúce pri kruhovej križovatke obhliadneme a podľa potreby zaradíme do plánu údržby 
zelene. V požiadavke žiadate vykonať aj ďalšie rezy drevín, ktoré nie sú špecifikované. 
Nakoľko pri obhliadke môžeme zvážiť rez iných drevín ako vy požadujete, najlepšie by bolo 
doložiť podnet fotkami, aby sme vedeli ktoré dreviny máte na mysli. 
 
 



5.10.5 Vyzvať súkromnú školu BESST, aby vykonala rez drevín a kríkov na svojom 
pozemku, pretože zasahujú do chodníka v zákrute na Limbovej ulici (zodp. Ing. arch. 
Horváth, tel. 3236245) 
Na základe upozornenia na prerastajúce konáre stromov z pozemku parc.č. 8399/77 (vo 
vlastníctve Mesta Trnava) na verejnú komunikáciu pre peších, bude vyzvaný úžívateľ 
pozemku, BESST, s.r.o., Ulica Limbová 3, Trnava na odstánenie vetiev, ktoré sú v 
nevyhovujúcom zdravotnom stave, prípadne sú fyziologicky odumreté. 
 
5.10.6 Odstrániť neporiadok v kríkoch na Slovanskej ul. 17-19 a na venčovisku pri 
zelenej bytovke na Goliánovej 4. Tiež zverejniť termíny čistenia verejného priestranstva 
v mestskej časti Trnava - juh (zodp. Mgr. Pčolka, PhD., tel. 0918 492055) 
Celé sídlisko Linčianska bolo vyčistené v 32. kalendárnom týždni 2020. 
 
5.10.7 Osloviť vlastníka ubytovne Trnavan, aby sa pravidelne staral o svoje pozemky 
okolo nehnuteľnosti (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Vlastníci nehnuteľností okolo bývalej ubytovne Trnavan boli vyzvaní na odstránenie 
nevyhovujúceho stavu pozemkov a Mesto Trnava – odbor stavebný a životného prostredia 
bude stav predmetných pozemkov sledovať.   
 
5.10.8 Obnoviť vodorovné dopravné značenie na Coburgovej ulici a vyčistiť kanalizačné 
zberače (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy zabezpečí obnovu vodorovného dopravného značenia.  
Vyčistenie vpustov na ulici Coburgova sme zaradili do plánu realizácií na mesiac august. 
 
5.10.9 Opraviť vstupný chodník a vstupnú bránu do Evanjelického cintorína (zodp. Ing. 
Bodišová, tel. 3236106) 
Vstupný chodník do areálu Evanjelického cintorína bude dobudovaný v priebehu 
nasledujúcich týždňov. Vstupná brána je v súčasnosti funkčná, do budúcna sa bude uvažovať 
s jej výmenou, ktorá však bude podmienená aj celkovou rekonštrukciou oplotenia tohto 
cintorína.  
 
5.10.10 Zvážiť možnosť vybudovania malého obratiska pre autá na konci príjazdovej 
cesty k Evanjelickému cintorínu (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Vybudovanie obratiska pre autá nie je možné z dôvodu šírkových parametrov a vlastníctva 
pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Trnava. 
 
5.10.11 Doplniť informačné značky na Nitriansku cestu s cieľom zvýšenia povedomia 
o Evanjelickom, Židovskom a Vojenskom cintoríne (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy vypracuje návrh dopravného značenia a zašle ho na odsúhlasenie príslušným 
orgánom štátnej správy na schválenie, nakoľko mesto nie je vlastníkom, správcom ani 
príslušným cestným správnym orgánom pre túto komunikáciu. 
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