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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 24.10.2019 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 12. novembra 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 24. októbra 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. 

 
5.6.1 Preveriť harmonogram hrabania lístia na sídliskách a na Tulipáne (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Na zber lístia nie je určený harmonogram. Na celom území mesta Trnava sa bude podľa 
potreby postupne vykonávať zber lístia cca do konca februára 2020. 
 
5.6.2 Slovanská ulica - Informovať o zámere mesta s výkupom pozemkov v súvislosti 
s problematickým parkovaním. Vyčistiť stredový pás od stavebného materiálu 
a skontrolovať suché stromy. Vyčistiť ulicu od kamienkov. (zodp. JUDr. Tomašovičová, 
tel. 3236227, Ing. Škoda, tel. 3236113, Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Pozemky na Slovanskej ulici nie sú vo vlastníctve a ani v užívaní mesta Trnava. Mesto Trnava 
na daných pozemkoch vykonáva len kosenie trávnatých plôch a zber lístia. Vyčistenie ulice 
bolo vykonané v 47. kalendárnom týždni. S požiadavkou o rez, či výrub stromov sa treba 
obracať na vlastníka pozemku.  
Stanovisko úseku majetkového k výkupu pozemkov na Slovanskej ulici posielame v prílohe. 
 

5.6.3 Jiráskova 24 – Opraviť prevalenú kanalizáciu, odpíliť suché konáre na stromoch, 
riešiť zvýšený výskyt potkanov (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Počas terénnej obhliadky dňa 22.11.2019 pracovníci referátu správy zelene nenašli 
prepadnutú kanalizáciu v blízkosti bytového domu Jiráskova 24. Prosíme o fotodokumentáciu 
predmetnej kanalizácie, aby bolo možné vyhodnotiť situáciu.  
Rez suchých konárov v okolí bytového domu Jiráskova 24 bude zabezpečený do konca roka 
2019.    
V období od 01.10.2019 do 25.10.2019 prebehla jesenná deratizácia zelene na celom území 
mesta Trnava, ale aj napriek tomu sme dňa 25.11.2019 opätovne zadali deratizáciu zelene 
v okolí bytového domu Jiráskova 24. 
 



5.6.4 Vyzvať majiteľov dlhodobo odstavených, nepojazdných automobilov v lokalite 
Linčianska na ich odstránenie. Ide najmä o automobil dlhodobo odstavený na 
Golianovej 54 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113, Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Na vozidlo odstavené na Golianovej 54 je vystavená objednávka k odstráneniu a  následnému 
umiestneniu vozidla na určené parkovisko v areáli spoločnosti AUTOVRAKOVISKO. 
Z technických príčin je však do konca roka pozastavený príjem vozidiel. 
V roku 2018 boli na uvedenom parkovisku riešené 4 vraky, ktoré boli z miesta odstránené 
majiteľmi a 1 odstúpený k odstránenie príslušného odboru MsÚ Trnava. Na základe Vašej 
požiadavky budú všetky tieto vozidlá opätovne preverené. 
 

5.6.5 Orgovánová ulica – zistiť opodstatnenie vodorovného dopravného značenia, žltej 
čiary a informovať o aktuálnom stave požiadavky na vodorovné dopravné značenie pri 
kontajnerových stojiskách (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Dopravné značenie na Orgovánovej ulici bolo zrealizované na základe záväzného stanoviska 
z Okresného dopravného inšpektorátu, ktorý danú lokalitu vyhodnotil ako nehodovú a priamo 
stanovil ako má byť dopravné značenie upravené.  
Žlté čiary pri kontajnerových stojiskách boli opätovne urgované, ale vzhľadom na 
poveternostné podmienky nevieme garantovať ich vyznačenie do konca kalendárneho roka 
2019.  
 
5.6.6  Informovať o dôvode odstránenia 2 z 3 ks svietidiel na stĺpe verejného osvetlenia 
v strede obchodného centra na Limbovej ulici a ich spätnej montáži (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236113) 
Dôvodom odstránenia 2 z 3 svietidiel na stĺpe verejného osvetlenia v strede obchodného 
centra bolo ich poškodenie pri dopravnej nehode. V 47. kalendárnom týždni boli 
zdemontované svietidlá doplnené a nahradené novými. 
 
5.6.7 Odstrániť plechový odpad po rozkopávkach v blízkosti obchodného centra na 
Limbovej ulici, neďaleko lekárne (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
V uvedenej veci bola oslovená spoločnosť SPP, ktorá prisľúbila odstrániť plechový odpad do 
konca novembra 2019. 
 
5.6.8 Vyrúbať stromy na parkovisku Jiráskova 16 – orech a gaštan, ktoré ničia autá 
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
V prílohe zasielame tlačivo „Podnet na výrub stromov“, ktoré treba vyplniť spolu so situačným 
nákresom rastu stromov a následne doručiť na mestský úrad v Trnave. 
 
5.6.9 Skontrolovať senzory v preplnených polopodzemných kontajneroch na Jiráskovej 
ulici a opraviť nebezpečne prevalenú dlažbu (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Zberová spoločnosť bola upozornená na opravu prevalenej dlažby a na častejšiu kontrolu 
a pravidelný odvoz odpadu z polopodzemných kontajnerov. 
 
5.6.10 Opraviť prepadnuté chodníky na Jiráskovej 14, 15 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Oprava prepadnutého na chodníka na Jiráskovej ulici bude uplatnená v rámci reklamácie 
u dodávateľskej firmy. 
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