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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 2 z 25.9.2019 
 
Vážený pán Uhlík, 
     dňa 6. novembra 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 2, ktoré sa konalo 25. septembra 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. 

 
2.4.1 Zabezpečiť úpravy (odstránenie) kríkov pri kontajnerových stojiskách pred 
jesennou a jarnou deratizáciou (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Rez krov pri stojiskách sa vykonáva na základe potreby a veľkosti prírastkov. Odstránenie krov 
v okolí stojiska taktiež podlieha súhlasnému rozhodnutiu o výrube drevín. V niektorých 
miestach sú vysadené popínavé dreviny, ktoré nie je možné vyvetvovať v spodnej časti.  
 
 
2.4.2 Obstarávanie a výšku sumy na deratizáciu upraviť tak, aby pokryla nie len povinné 
deratizácie vyhlásené hlavným hygienikom, ale aj deratizácie, pri ktorých na potrebu 
upozornia sami občania. Sekundárne vytvoriť, alebo nastaviť komunikačné kanály tak, 
aby im to bolo umožnené čo najúčinnejšie (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Obstarávanie prác sa zabezpečuje prostredníctvom verejnej súťaže, kde v podmienkach 
uvádzame, že je potrebné zabezpečiť jarnú aj jesennú deratizáciu. V prípade potreby 
opakovanie deratizácie od jarnej deratizácie po jesennú a od jesennej po jarnú deratizáciu.  
V podmienkach je presne definované, že po vykonaní povinnej celomestskej deratizácie je 
dodávateľ povinný v priebehu roka zabezpečiť opakovanie (reklamácie) deratizácie plôch 
podľa potreby (hlásenia občanov a vedenie mesta). Reklamácia deratizácie je zahrnutá 
v celkovej cene nákladov na deratizáciu a teda sa nebude osobitne fakturovať. 
 
 
2.4.3 Areál kúpaliska v Kamenáči nechať otvorený v presne určených hodinách (zodp. 
Ing. Turčan, tel. 3236430) 
Areál kúpaliska v Kamennom mlyne je otvorený každý deň od 8,30 do 17,00 hod., v období od 
15.12.2019 do 15.2.2020 bude otvorený denne od 8,30 do 16,00 hod. 

 
 
2.4.4 Informovať VMČ o pláne jesenného hrabania listov (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Jesenný zber lístia sa vykonáva na základe potreby. Nie je presne stanovený harmonogram 
prác. 
 



2.4.5 Preveriť možnosti sfunkčnenia fontány za obytným domom Tajovského (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Táto fontána nebola už pri preberaní v roku 2009 schopná užívania pre prítomnosť vody v 
šachte s elektroinštaláciou. Z tohto dôvodu nebola prevzatá prevádzkovateľom a spustená do 
prevádzky. Dňa 12.11.2019 bolo v šachte zistených cca 70 cm vody. Sfunkčnenie tejto fontány 
by stálo nemalé finančné prostriedky, preto s týmto variantom neuvažujeme. 
 
 
2.4.6 Informovať o stanovisku mestskej polície k rušeniu nočného pokoja nočným 
klubom Merengue Latinoclub Trnava, zabezpečiť účasť zástupcu mestskej polície na 
nasledujúcom zasadaní VMČ (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Stanovisko mestskej polície k rušeniu nočného pokoja prevádzkou Merengue Latinoclub 
Trnava posielame v prílohe. Mestská polícia zabezpečí účasť svojho zástupcu na rokovaní 
VMČ po oznámení času a miesta konania. 

 
 
2.4.7 Zrušiť dodatkovú tabulu pod značkou hlavnej cesty na Jazdeckej ulici, ktorá určuje 
smer hlavnej cesty Traťová – Krátka doprava z dôvodu jej neopodstatnenosti (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb osloví s predmetnou žiadosťou Okresný dopravný 
inšpektorát a na základe ich stanoviska bude postupovať. 

 
 
2.4.8 Orezať stromy pred bytovým domom Lomonosovova 2-5 a vybudovať chodník pri 
zadných – únikových dverách tohto BD (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Rez drevín pred bytovým domom Lomonosovova 2-5 nemôžeme vykonať z dôvodu 
presvetlenia korún drevín. Koruny stromov sú vyvetvené dostatočne a rezom by sme mohli 
poškodiť dreviny a ich ťažisko. Rez vieme zabezpečiť len v rozsahu odstránenia suchých 
a poškodených konárov alebo konárov, ktoré sú priamo v dotyku s bytovým domom. V prípade 
ak by ste požadovali výrub dreviny, je potrebné si vypísať tlačivo, ktoré nájdete na stránke 
mesta alebo priamo na mestskom úrade.  
S vybudovaním chodníka pred únikovými dverami bytového domu Lomonosovova 2 – 5 mesto 
neuvažuje. 

 
 
2.4.9 Preveriť možnosť vybudovania studne v komunitnej záhrade na Mozartovej ul. 
(zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Mesto v rámci prípravy návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky plánuje v rámci programu 2 – 
Životné prostredie aj položku „Studne na území mesta“ s finančným krytím 20 tis. eur na každý 
rok. Predmetom tejto investície má byť obstaranie studne vo vybranej lokalite mesta. Návrh 
rozpočtu bude schvaľovaný v MZ dňa 3.12.2019. 

 
 
2.4.10 Dať do pôvodného stavu plynovú prípojku pred bytovým domom Čajkovského 
26 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Prepadnutá plynová prípojka bude opravená do konca novembra. 

 
 
2.4.11 Odpratať popadané konáre za bytovými domami Mozartova 4 – 9 firmami 
vykonávajúcimi rozkopávky pri rekonštrukcii plynových potrubí (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Konáre, popadané z dôvodu rozkopávky, dá dotknutá firma do poriadku do konca novembra. 

  
 



Rozpočtové priority pre mestskú časť Trnava západ na rok 2020:  
cyklochodník Park Janka Kráľa – Lesopark, prepoj peší /cyklo/ Tajovského – OC Max, 
polopodzemné kontajnery, parkovanie na začiatku lesoparku 
(zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Nakoľko rozpočet mesta už je schválený vedením mesta a materiály sú pripravené na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva, požiadavky o zaradenie do rozpočtu mesta môžu 
predkladať iba poslanci MZ. 
K jednotlivým požiadavkám uvádzame nasledovné: 

- Cyklochodník Park J. Kráľa – lesopark – zahrnutý do návrhu rozpočtu 
- Prepoj peší / cyklo/ Tajovského – OC Max – zahrnutý do návrhu rozpočtu 
- Parking, začiatok lesoparku – návrh rozpočtu mesta neobsahuje 
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