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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 zo zasadnutia 20. marca 2018 
 
Vážený pán Čavojský, 
     dňa 22. marca 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 20. marca 2018. 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. 
      
5.26.1 Mesto neplní požiadavku VMČ z 15.2.2018 o inštalovaní zábran – betónových 
kvetináčov pri blokoch Nerudova 1-3 a Nerudova 5-11. Autá tu naďalej prechádzajú 
cez trávnik na ihrisko (zodp. Ing. arch Guniš, tel. 3236245) 
Dňa 13.4.2018 sa konalo rokovanie s Ing. Čavojským, kde bolo dohodnuté, že zatiaľ budú 
osadené dopravné zábrany medzi bytovými domami Nerudova č. 5 – 6 a stĺpik medzi BD 
Nerudova č. 3 a 4, ktorý bol odstránený z dôvodu zimnej údržby. Predpokladaný termín 
realizácie je 4.5.2018. 
 
5.26.2 Doplniť hracie prvky na detské ihrisko pri Mama klube. V prípade potreby VMČ 
vyčlení na tento účel 3 000 eur z komunitných projektov (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
Hracie prvky pre deti do 3 rokov budú na detské ihrisko pri Mama klube doplnené z položky 
rozpočtu mesta na rok 2018 „spádové detské ihriská“,  ktorú obsahuje program 2 – Životné 
prostredie. 
 
5.26.3 Vypracovať zmenu územného plánu záhradkárskej osady – Skloplast 1 a časť 
Skloplast 2 – prekvalifikovať na zeleň (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Lokalitu je potrebné majetkovoprávne usporiadať a určiť jej využitie. Odbor územného 
rozvoja a koncepcií následne zabezpečí potrebnú zmenu územného plánu na schválený 
účel. 
 
5.26.4 Osadiť nové zábrany pri Nerudovej 5 – účka 3 ks (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
Dopravné zábrany na Nerudovej 5 boli osadené dňa 10.4.2018. 
 
5.26.5 Oplotiť basketbalové ihrisko vo vnútrobloku Nerudova (zodp. Ing. arch. Guniš, 
tel. 3236245) 
Zadanie bolo spracované, vedenie mesta však toto riešenie nepovažuje za koncepčné 
a preto nesúhlasí s realizáciou oplotenia basketbalového ihriska na Nerudovej ulici. 
 
 
 



5.26.6 Osadiť 8 betónových kvetináčov v rozbitom rohu pri Nerudovej 13 
a výmenníkovej stanici (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Betónové kvetináče neboli zatiaľ osadené. Dňa 13.4.2018 bolo na rokovaní s Ing. Čavojským 
dohodnuté, že zatiaľ budú osadené dopravné zábrany medzi bytovými domami Nerudova 5 – 
6 a stĺpik medzi BD Nerudova 3 a 4, následne sa počká ako sa zmení pohyb vozidiel vo 
vnútrobloku. 
 
5.26.7 Vykonať deratizáciu zelených plôch a kanalizácie, najmä medzi Nerudovou 3 
a Golianovou 48 (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Súťaž na deratizáciu zelene bola ukončená dňa 12.4.2018. Po podpísaní zmluvy s vybratým 
dodávateľom prác následne prebehne jarná deratizácia zelene na verejných priestranstvách 
na celom území mesta Trnava, kde budú zahrnuté aj vami žiadané lokality, t.j. medzi 
Nerudovou 3 a  Golianovou 48. 
 
5.26.8 Úprava poškodených trávnatých plôch po osobných automobiloch na 
Golianovej pri obchodnom centre a pri BD Jiráskova 24. V prípade potreby VMČ 
vyčlení na tento účel 2 000 eur z komunitných projektov (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236112) 
Poškodené, rozjazdené trávnaté plôchy na Golianovej ulici pri obchodnom centre a pri MŠ 
Jirásková (oproti bytovému domu Jiráskova 24) budú upravené do 20. mája 2018. 
 
5.26.9 Odstránenie betónovej plochy po prašiaku na Golianovej 18. V prípade potreby 
VMČ vyčlení na tento účel 1 000 eur z komunitných projektov (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236112) 
Odstránenie betónovej plochy po prašiaku na Golianovej 18 by znamenalo úbytok štyroch 
parkovacích miest a čiastka 1 000 eur by na tento účel nepostačovala. Ak bude VMČ na 
požiadavke trvať, bude zaradená do plánu prác na tento rok, ale vzhľadom na finančnú 
náročnosť budú práce zrealizované iba v prípade, ak v rozpočte mesta na rok 2018 zostane  
v položke  lavičky a mestský mobiliár dostatok finančných prostriedkov na realizáciu. 
 
5.26.10 Úprava trávnikov pri Mama klube. V prípade potreby VMČ vyčlení na tento účel 
1 000 eur z komunitných projektov. VMČ zorganizuje brigádu (zodp. Ing. Babinec, tel. 
3236112) 
Trávniky pri Mama klube budú upravené do 20. mája 2018. 
 
5.26.11 Presunúť konečnú autobusovú zastávku na hlavnú ulicu gen. Goliána (zodp. 
Ing. Babinec, tel. 3236112) 
V roku 2017 boli vynaložené finančné prostriedky na opravu jestvujúcej zastávky a okolia. 
V súčasnosti táto zastávka slúži na nástup, výstup cestujúcich a zároveň je táto zastávka 
využívaná aj v prípade vyrovnávacích časov jednotlivých spojov. V prípade jej presunu príde 
k narušeniu pešej dostupnosti k zastávke pre tých, ktorý využívajú mestskú autobusovú 
dopravu. Presunom zastávky sa problém s umiestnením zastávky nevyrieši len sa presunie 
k iným obytným domom. 
 
5.26.12 Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov a okolia na Coburgovej ulici (zodp. 
Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Mesto Trnava prostredníctvom správcovských spoločností zabezpečuje údržbu a čistenie 
chodníkov, ktoré sú v jeho správe resp. vlastníctve. Vzhľadom na skutočnosť, že chodníky 
na ulici Coburgova nie sú vo vlastníctve ani v správe mesta Trnava, mesto nebude 
v uvedenej lokalite vykonávať čistenie chodníkov. 
 
5.26.13 Požiadať vlastníka objektu Trnavan upratať okolie objektu vrátane deratizácie 
(zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Vlastník hotela a okolia bude vyzvaný aby na plochách zabezpečil čistotu a vykonal 
deratizáciu plôch v termíne, ktorý nariadi Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave. 



5.26.14 Zviditeľniť priechody pre chodcov na kruhovom objazde Zelenečská – 
Golianova – Mikovíniho (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Priechody pre chodcov budú obnovené v apríli 2018. 
 
5.26.15 Vybudovať prístrešok na autobusovej zastávke Nerudova smerom 
k Bratislavskej ul. (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
V súčasnosti prebieha zber informácií a podnetov na vybudovanie nových prístreškov 
mestskej autobusovej dopravy. Nakoľko finančné možnosti sú obmedzené; pristúpi sa 
k realizácii tých, ktoré budú na mestských pozemkoch a nebudú vyžadovať dodatočné 
nákladné úpravy. 
 
5.26.16 Spraviť nový povrch na asfaltové ihrisko vo vnútrobloku gen. Goliána 1-17 
(zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112)    
Nová koncepcia riešenia športových plôch nepočíta s obnovou starých asfaltových povrchov 
športovísk. V rámci koncepcie bolo navrhnuté umelé povrchy spevnených plôch pre šport 
riešiť ako odrazivé, napr. z EPDM granulátovej gumy. Vzhľadom na množstvo týchto 
športových plôch, finančnú náročnosť rekonštrukcie ich povrchov a neposlednom rade aj 
potrebou koncepčného prehodnotenia ponechania, respektíve umiestnenia týchto plôch 
v rámci vnútroblokových priestorov nebude predmetná plocha tento rok riešená. Koncepčné 
a komplexné riešenie uvedeného vnútrobloku navrhneme do rozpočtu na r. 2019. 
 

5.26.17 Zvýšiť hliadkovú činnosť mestskej polície na Coburgovej ulici – problémy 
s bezdomovcami, vandalizmus, neporiadok (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
V uvedenej lokalite evidujeme pokles priestupkovosti, eliminovaný bol problém s občanmi 
bez domova a konzumáciou alkoholu na verejných priestranstvách a podarilo sa  zamedziť 
vandalizmu. Bola tu zvýšená kontrolná činnosť na základe požiadaviek občanov z dotknutých 
bytoviek, s ktorými sme osobne rokovali. Veliteľ okrsku denne prechádza príslušnú 
rajonizáciu a komunikuje s občanmi. Napriek uvedenému sa budeme snažiť i v spolupráci s 
pracoviskom Obvodného oddelenia PZ SR - špeciálne pracovisko Coburgova maximálne 
vyhovieť danej požiadavke. Zároveň odporúčame i využitie pôsobenia tzv. občianskej 
hliadky, s ktorou je dobrá spolupráca v oznamovacej činnosti. 
         
 
 
 
 
 
 
                  Ing. Zuzana Bigasová  
               zástupkyňa prednostu MsÚ            
             vedúca odboru ekonomického 
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