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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 20.2.2019 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 25. februára 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 2, ktoré sa konalo 20. februára 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. 

 
2.1.1 Vyhovieť žiadosti občanov na Botanickej ulici na zveľadenie okolia bytového 
domu formou vyvýšených obrubníkov, okrasnej zelene, a pod., ktoré chcú zrealizovať 
na vlastné náklady (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Požiadavka ohľadom zveľadenia okolia bytového domu obyvateľmi bytového domu na ulici 
Mozartova 12 bola prerokovaná na Majetkovej komisii dňa 11.03.2019 so súhlasným 
stanoviskom. 
Odbor územného rozvoja a koncepcií  súhlasí s realizáciou svojpomocnej úpravy obrubníkov 
a predzáhradky pred bytovým domom. Pred samotnou realizáciou osadenia vyvýšených 
cestných obrubníkov po obvode zelených plôch priľahlých k chodníkom  však požadujeme 
oznámiť termín začiatku stavebných prác, aby bolo možné z našej strany zabezpečiť technický 
dozor nad priebehom realizácie ako aj prípadnú súčinnosť a spoluprácu zo strany mesta počas 
prác. Taktiež ozelenenie predzáhradky pred hlavným vstupom do domu požadujeme pred 
realizáciou odsúhlasiť  formou predloženia rozpracovaného krajinno-architektonického plánu 
na OÚRaK, referáte ekológie. 
 
2.1.2 Medzi bytovým domom na Botanickej 27 – 29 a detským ihriskom vyspádovať 
terén tak, aby tam po dažďoch neostávala stáť voda (Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Zabezpečíme zameranie spádových a odtokových pomerov spevnených plôch komunikácie 
a priľahlých parkovísk, na základe ktorého bude možné navrhnúť riešenie odvodnenia 
vnútroblokovej komunikácie ako aj stanoviť výšku potrebných finančných prostriedkov. 
  
2.1.3 Opraviť pokazenú lanovú dráhu a uvoľnenú lampu na detskom ihrisku 
Beethovenova (zodp. Ing. Turčan, tel. 3236430) 
Detská lanovka bola opravená. Lampa na detskom ihrisku bude opravená do konca marca. 
 
 
 
 



2.1.4 Prečo na nových uliciach v IBV Kamenný Mlyn nesvietia niektoré lampy, kto je tam 
zodpovedný za odhŕňanie snehu, prečo je neosvetlený lesopark? (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
Všetky komunikácie ako aj verejné osvetlenie v lokalite IBV Kamenný Mlyn sú v tomto čase 
majetkom súkromného investora resp. developera, ktorý aj má zodpovednosť za ich správu 
a údržbu. 
 
2.1.5 V akom stave prípravy sa nachádza navrhované parkovisko pred bytovým domom 
B. Smetanu 11-14? (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií neeviduje plánovanú realizáciu žiadneho projektu v tejto 
lokalite. Mesto v súčasnosti ani nebude realizovať žiadne parkoviská, nakoľko v rozpočte nie 
sú na to vyčlenené finančné prostriedky. 
 
2.1.6 Obnoviť zodraté vodorovné značenia v celej mestskej časti (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
Obnova vodorovného dopravného značenia bude zrealizovaná v priebehu mesiacov marec-
apríl 2019. 
 
2.1.7 Upraviť vytipované priechody pre chodcov na bezbariérové (príloha) (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106 a Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Bezbariérovú úpravu chodníkov na ulici Mozartova sme zaradili do plánu realizácií na II. 
štvrťrok 2019. 
 
2.1.8 Preložiť nový priechod pre chodcov s navádzaním pre nevidiacich na 
Beethovenovej ulici, nakoľko smeruje priamo do pouličnej lampy (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
Osadenie hmatateľných povrchov (varovný a signálny pás) v telese chodníka je v súlade 
s technickými podmienkami TP 10/2011 – Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. 
 
2.1.9. Odpratať orezané konáre na ul. K. Mahra, ktoré pretŕčali cez plot bývalej materskej 
školy (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Pri obhliadke okolia bývalej MŠ na ulici K.Mahra, pracovníci Odboru dopravy a komunálnych 
služieb, referátu správy zelene nenašli na verejnom priestranstve žiadne odrezané konáre. 
Z tohto dôvodu, ak sa predmetné konáre ešte nachádzajú na danom mieste, prosíme 
o fotodokumentáciu s uvedením opisu miesta. 
 
2.1.10 Zverejniť sumár čistenia mestskej časti Trnava – západ od lístia v poslednej 
sezóne (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
05. 11. 2018 Ul. Čajkovského   zber lístia a haluzoviny 
12. 11. 2018 Ul. J. Bottu (Čínsky múr)  zber lístia 
03. 01. 2019 Ul. J. Bottu - vnútrobloky  zber odpadu a lístia 
                       Ul. K. Mahra - vnútrobloky  zber odpadu a lístia 
                       Ul. G. Dusíka - vnútrobloky  zber odpadu a lístia 
15. 01. 2019 Ul. J. Bottu    zber lístia 
16. 01. 2019 Ul. G. Dusíka    zber lístia 
23. 01. 2019 Ul. G. Dusíka -  vnútrobloky  zber lístia 
06. 02. 2019 Ul. B. Smetanu + vnútrobloky zber odpadu 
07. 02. 2019 Ul. T. Vansovej   zber odpadu a lístia 
  Ul. Bottova    zber odpadu 
  Okružné námestie   zber odpadu a lístia 
08. 02. 2019 Ul. A. Kubinu (sídl. Merkúr)  zber lístia 
  Ul. Š. Moyzesa   zber odpadu 
11. 02. 2019   Ul. A. Kubinu (sídl. Merkúr)  zber lístia 
  Ul. Osvaldova    zber odpadu 



12. 02. 2019 Ul. Kuzmányho   zber odpadu 
  Ul. Ovocná    zber odpadu 
  Ul. Zelená    zber odpadu 
  Ul. Hurbanova    zber odpadu 
 
26. 02. 2019 Ul. G. Dusíka – vnútrobloky  zber lístia 
  Ul. Botanická     zber odpadu 
                       Ul. Šafárikova    zber odpadu 
27. 02. 2019 Ul. K. Mahra    zber lístia 
  Ul. J. G. Tajovského   zber lístia 
28. 02. 2019 Ul. B. Smetanu + vnútrobloky zber lístia 
01. 03. 2019 Ul. B. Smetanu + vnútrobloky zber lístia 
04. 03. 2019 Ul. B. Smetanu + vnútrobloky zber lístia 
05. 03. 2019 Ul. B. Smetanu + vnútrobloky zber lístia 
06. 03. 2019 Ul. Lomonosovova + okolie ZŠ zber lístia 
07. 03. 2019 Ul. Ludvika van Beethovena  zber lístia 
  Ul. Čajkovského   zber lístia 
08. 03. 2019 Ul. Čajkovského   zber lístia 
  Ul. Mozartova    zber lístia 
12. 03. 2019 Ul. Ludvika van Beethovena  zber lístia 
13. 03. 2019   Ul. Šafárikova    zber lístia 
  
2.1.11 Opraviť chodník pri Čajkovského 31 (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Opravu chodníka na ulici Čajkovského 31 sme zaradili do plánu realizácií na mesiace marec - 
apríl 2019. 
 
2.1.12 Na chodníku na ul. A. Kubinu paralelnom s Trstínskou cestou riešiť kolízne 
situácie áut s chodcami (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií neodporúča takéto riešenie, nakoľko rozšírením 
chodníka by sa situácia zhoršila. Širší chodník umožňuje rýchlejšiu jazdu motorových vozidiel 
a ich parkovanie, čím by vznikali ďalšie kolízne situácie. Osadenie dopravnej značky „okrem 
rezidentov“ je ťažko kontrolovateľné. 
 
2.1.13 Pred bytovým domom Botanická 6-9 vybrať betónové zatrávňovacie panely po 
vyrúbaných topoľoch, urobiť pod nimi terénne úpravy, osadiť nové zatrávňovacie 
panely a vytvoriť nové – legálne parkovacie miesta (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245 
a Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Pri obhliadke okolia bytového domu na ulici Botanická 6-9, pracovníci Odboru dopravy a 
komunálnych služieb, referátu správy zelene nenašli na verejnom priestranstve žiadne pne po 
vyrúbaných topoľoch a ani staré zatrávňovacie dlaždice. Z tohto dôvodu prosíme o upresnenie 
miesta, kde sa pne a zatrávňovacie dlaždice nachádzajú. 
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