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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 23.9.2021 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 18.11.2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica z online zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 23.9.2021. 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. 

 
5.13.1 Preveriť možnosť osadenia zónovej značky so znížením rýchlosti na 30 km/h na 
sídlisku Linčianska za účelom regulácie rýchlosti premávky vozidiel obsluhujúcich 
súkromnú školu BESST s možnosťou osadenia spomaľovačov, či iným vhodným 
spôsobom (zodp. Ing. Škoda, 3236117) 
Uvedená požiadavka bola preverená a konzultované s dopravným inžinierom ODI OR PZ 
Trnava so záverom nesúhlasného stanoviska k osadeniu zónovej značky z dôvodu charakteru, 
smerového vedenia a šírkového usporiadania komunikácie, ktorá sama o sebe znemožňuje 
rýchlu jazdu vozidiel. Na ul. Limbová bude vybudovaný cestný stavebný spomaľovač. 
 
 
5.13.2 Požiadavka na osadenie dodatočného svietidla na stĺp verejného osvetlenia, a to 
smerom ku garážam na Bočnej ulici (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Realizácia budovania verejného osvetlenia podlieha štandardnému postupu, ktorý pozostáva 
z návrhu jej zaradenia do rozpočtu mesta, schválenia finančných prostriedkov, odsúhlasenia 
mestským zastupiteľstvom,  prípravy projektovej dokumentácie, vydania stavebného 
povolenia a  verejného obstarávania dodávateľa. 
Keďže sa nejedná o projekt investičnej výstavby, môžeme zadať prípravu projektovej 
dokumentácie firme, ktorá má v správe a údržbe verejné osvetlenie v meste Trnava, kde by 
sme postupovali dodatkom k zmluve. K realizácii by prišlo až po odsúhlasení a schválení 
dodatku zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 



5.13.3 Požiadavka na riešenie úrovne verejnej hygieny v okolí obchodného centra a 
RÚVZ na Limbovej ulici a na riešenie situácie s holubmi (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117, 
Ing. Bodišová, tel. 3236110) 
V novembri 2020 bola odstránená pergola nachádzajúca sa v blízkosti budovy RÚVZ na 
Limbovej ulici. Týmto krokom sme zabezpečili, aby holuby nemali priestor na hniezdenie 
a následné znečisťovanie verejného priestranstva svojimi výkalmi.  
Likvidácia holubov je možná iba na základe nepriaznivej nákazovej situácie (napr. pri 
diagnostikovaní infekčných chorôb holubov, resp. chorôb prenosných na človeka). O takomto 
výskyte nás Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava a ani Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trnave neinformoval. Taktiež nie je preukázané ich premnoženie. 
Z tohto dôvodu Mesto Trnava neplánuje odchyt holubov a ich následnú likvidáciu. 
Na Slovensku sa prirodzene vyskytujú viaceré zákonom chránené druhy holubov a hrdličiek 
a preto je takmer nemožné zabezpečiť, aby sa do odchytových klietok nedostali práve tieto 
druhy.  
Nakoľko balkóny a parapety sú súkromným vlastníctvom, ich zabezpečenie proti holubom si 
musí zabezpečiť vlastník vo svojej réžii. Existujú mnohé spôsoby, aby ste zabránili 
neželanému výskytu a ich hniezdeniu – ochranné siete, plašiče, optický gél proti holubom 
a podobne. 
 
 
5.13.4 Na podnet ZŤP obyvateľov žiadam úpravu chodníka na bezbariérový pred 
vchodom na Ulici gen. Goliána 51 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
V prípade dostatku výrobných kapacít a vhodných poveternostných podmienok úpravu 
zrealizujeme ešte do konca roku 2021, keď nie, tak začiatkom roka 2022.  
 
 
5.13.5 Po verejnej prezentácii, ale aj dnešnej diskusie s p. Habšudom vzišli pripomienky 
obyvateľov na čistotu sídliska (množstvo odpadkov), touto cestou žiadame o 
harmonogram čistenia verejného priestranstva, okolie nákupného centra i sídliska a 
vykonanie čistenia (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117, Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Harmonogram strojného čistenia (aj harmonogram zvozu komunálneho odpadu) sa nachádza 
na stránke mesta Trnava. Na ulici Limbová je to raz týždenne - v piatok. V prípade, že je 
verejné priestranstvo nepredvídateľne znečistené, reagujeme na podnety. 
 
 
5.13.6 V náväznosti na plánovanú revitalizáciu sídliska, diskusiu k téme psov v meste a 
zámeru vytvoriť oplotené psie výbehy, prosím o sumár počtu riadne zaevidovaných 
psov na sídlisku Linčianska (Ulica gen.Goliána, Jirásková, Nerudová, Limbová ulica) 
(zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236110) 
Celkový počet riadne zaevidovaných psov ku dňu 24.11.2021 na sídlisku Linčianska je 285. 
Na Ulici gen. Goliána je evidovaných 152 psov, na Ulici Jiráskova 87 psov, na Ulici Nerudova 
45 psov a na Ulici Limbova je 1 evidovaný pes. 
 
 
5.13.7 Obyvatelia z okolia ZŠ M. Gorkého žiadajú doplnenie verejného osvetlenia (2-3 
stĺpy) na ulicu Orgovánovú, v úseku medzi ul. Nevädzová a M. Gorkého, keďže tam 
žiadne nie je (zodp. Ing. Škoda, 3236117) 
Realizácia budovania verejného osvetlenia podlieha štandatrnému postupu, ktorý pozostáva 
z návrhu jej zaradenia do rozpočtu mesta, schválenia finančných prostriedkov, odsúhlasenia 
mestským zastupiteľstvom,  prípravy projektovej dokumentácie, vydania stavebného 
povolenia a  verejného obstarávania dodávateľa. 
Keďže sa nejedná o projekt investičnej výstavby, môžeme zadať prípravu projektovej 
dokumentácie firme, ktorá má v správe a údržbe verejné osvetlenie v meste Trnava, kde by 
sme postupovali dodatkom k zmluve. K realizácii by prišlo až po odsúhlasení a schválení 
dodatku zmluvnými stranami. 



5.13.8 Odstránenie značiek “Zóna” (6 ks) ktoré neboli odstránené po marcovej zmene 
námestia pri nákupnom centre na pešiu zónu (zodp. Ing. Škoda, 3236117) 
Požiadavka na odstránenie bude zadaná opätovne. 

 
 
5.13.9 Odstránenie dlažby na terase na detsk. ihrisku na Limbovej ul. ako sa ide k 
detským doktorkám. V zimnom období a za daždivého počasia je táto dlažba extrémne 
šmykľavá. Nahradiť by sa mohla napr. liatou podlahou, kamenným kobercom (zodp. 
STEFE Trnava, s.r.o.)                                                      
Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potreby opráv, 
ktoré má požičiavateľ urobiť  a umožniť vykonanie týchto  a iných nevyhnutných opráv, inak 
vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá neplnením týchto povinností vznikla.  
Vypožičiavateľ k dnešnému dňu takúto požiadavku neoznámil. V prípade, že nám dá takúto 
požiadavku, budú môcť byť práce realizované  mimo zimného obdobia a v závislosti od 
odsúhlasenia zriaďovateľom, vzhľadom na to, že pôjde o kapitálový výdavok a od toho, či 
zriaďovateľ vyčlení finančné prostriedky na zrealizovanie danej požiadavky. 
 
 
5.13.10 Prosíme riadne dodržiavať postup pri vysýpaní bio odpadu. Viackrát sa stalo, 
že nádoby len vyprázdnili, pritom postup bol jasne zadefinovaný a to výmenou za 
čistú nádobu. Prosíme tento postup dodržiavať (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236110) 
Systém zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je nastavený nasledovne: 
Zber tohto druhu odpadu prostredníctvom 120 - litrových nádob je zabezpečovaný výmenou 
nádob za čisté nakoľko je tomu prispôsobený technologický postup v spracovateľskom 
zariadení, ktorý je obmedzený na veľkosť zbernej nádoby a maximálnu hmotnosť odpadu v 
zbernej nádobe. Pri výsype odpadu sa nádoby v bioplynovej stanici zároveň aj hygienizujú. 
Zber odpadu prostredníctvom 240 - litrových nádob je zabezpečovaný zberovým vozidlom, 
nakoľko tieto nádoby sú ťažšie a manipulácia s plnou nádobou odpadu je náročnejšia na 
obsluhu. Nádoby sa pri tomto systéme zberu odpadu čistia raz mesačne. 
Dodávame, že čistenie nádob je doplnková služba. 
 
 
5.13.11 Prosíme doplnenie smetných nádob na plasty a papier ku kontajnerovému 
stojisku pri Jiráskovej 24 a gen. Goliána 29, alebo prosíme zvážiť frekvenciu vývozu 
smetí. Ustavične sú preplnené (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236110) 
Po preverení počtu prihlásených osôb v bytových domoch na ulici G. Goliána 29-31, G. 
Goliána 32, G. Goliána 35-39 a Jiráskova 24 sme dospeli k usporiadaniu nádob na 
jednotlivých stojiskách nasledovne: 
G. Goliána 29 – 31 stojisko č. 422 - počet prihlásených osôb v bytovom dome 113 
G. Goliána 35 – 39 stojisko č. 422 - počet prihlásených osôb v bytovom dome 187 
pridanie nádoby na stojisko č. 422 PLAST .... 1ks 
stiahnutie nádoby na zmesový KO ................ 1ks 
G. Goliána 32 stojisko č. 423 - počet prihlásených osôb v bytovom dome 158 
pridanie nádob na stojisko č. 423 PLAST ..... 1 ks 
PAPIER .... 1ks 
stiahnutie nádob na zmesový KO ................... 2 ks 
G. Goliána 26 – 28 stojisko č. 421 počet prihlásených osôb 43 
aj pre G. Goliána 29 – 31 stojisko č. 421 
pridanie nádob na stojisko č. 421 PLAST .... 1ks 
PAPIER .. 1ks 
SKLO...... 1ks 
stiahnutie nádob na zmesový KO ................. 3 ks 
Jiráskova 24 - stojisko č. 438 : nádoby na triedený odpad (PAPIER a PLAST) sa nebudú 
pridávať, z toho dôvodu, pretože na počet prihlásených osôb v bytovom dome t. j. 139 je ich 
počet postačujúci. 



Frekvencia vývozu nádob na separovaný odpad pri bytových domoch je pevne stanovená a 
to 2x týždenne 
Frekvencia vývozu nádob na zmesový komunálny odpad pri bytových domoch je stanovená 
na 3x týždenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       JUDr. Igor Kršiak  
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