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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 zo zasadnutia 26. apríla 2018 
 
Vážený pán Čavojský, 
     dňa 11. mája 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 26. apríla 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. 
      
5.27.1 Zabezpečiť odvodnenie konečnej zástavky MAD na sídlisku Linčianska (zodp. 
Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Pre účely návrhu riešenia odvodnenia zastávky MAD zabezpečíme geodetické zameranie 
spádových pomerov predmetnej plochy a na základe získaných údajov sa rozhodne 
o možnostiach a termíne realizácie. 
 
5.27.2 Zabezpečiť ochranu novovysadených stromov na pozemku mesta pri 
horúcovode (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Dňa 14.5.2018 bola osadená časť oplotkov okolo stromov vysadených na ploche pri 
horúcovode. Postupne sa budú osádzať oplotky aj okolo ďalších stromov. 
 
5.27.3 Zabezpečiť osadenie 3 ks nádob na psie exkrementy na pozemku mesta pri 
horúcovode (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Požiadavka bola zadaná na FCC Trnava s.r.o. 
 
5.27.4 Zabezpečiť pravidelné vysýpanie malých smetných nádob na spádovom ihrisku 
pri Mama klube na Limbovej ulici (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Zberová spoločnosť bola na pravidelný výsyp upozornená a požiadaná na zintenzívnenie 
frekvencie vývozu. 
 
5.27.5 VMČ žiada o zverejnenie harmonogramu vývozu odpadu z malých smetných 
nádob v rámci sídliska Linčianska (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Harmonogram vývozu malých smetných nádob bude zverejnený na internetovej stránke 
mesta. 
 
5.27.6 Nakoľko obyvatelia sídliska upozorňujú na vynášanie odpadu zo Súkromnej 
školy BESST do polopodzemných smetných nádob na Limbovej ulici, žiada VMČ 
o preverenie aktuálneho stavu a upozornenie zriaďovateľa školy na dodržiavanie 
dohodnutých pravidiel vývozu odpadu (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., ktorá zastrešuje komunálny odpad pre Súkromnú školu 
BESST, bola požiadaná o preverenie aktuálneho stavu a zvýšenie frekvencie vývozu 
komunálneho odpadu, alebo doplnenie smetných nádob. 
 



5.27.7 Upozorniť zriaďovateľa súkromnej základnej školy BESST na neplnenie 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o výpožičke športového areálu – pravidelné 
kosenie areálu (zodp. JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227) 
Spoločnosť BESST s.r.o. má na základe nájomnej zmluvy zo dňa 31.1.2018 prenajatú časť 
spádového detského ihriska na Limbovej ulici v Trnave. V zmysle čl. V bod 3 písm. a) ako 
nájomca zodpovedá o. i. za udržiavanie predmetu nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté 
užívanie v rozsahu bežnej údržby zelene, t.j. kosenie trávnatých plôch najmenej štyrikrát 
ročne, hrabanie lístia, čistenie plôch zelene (zber odpadkov). 
Nájomca bol, na základe požiadavky VMČ, na túto povinnosť upozornený písomne listom zo 
dňa 16.5.2018 (viď príloha). 
 
5.27.8 Zabezpečiť odstránenie betónového kvetináča pri bývalom pohostinstve 
Spartak (Golianova 17/B) (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Betónový kvetináč pri bývalom pohostinstve bude odstránený začiatkom júna. 
 
5.27.9 Zabezpečiť odstránenie zlomeného konára v breze pri bytovom dome gen. 
Goliana 65 (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Pokyn na odstránenie zlomeného konára v breze pri bytovom dome na ulici gen. Goliana 65 
bol zadaný spravovateľskej firme dňa 16.5.2018.  
 
5.27.10 Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácie na Bočnej ulici smerom k obom 
garážovým dvorom (zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110) 
Čistenie prístupovej komunikácie smerom ku garážam nie je možné vykonať strojne 
z dôvodu obmedzeného priestoru. Ručné čistenie bude zabezpečené priebežne. 
 
5.27.11 Zabezpečiť osvetlenie príjazdovej komunikácie ku garážam na Bočnej ulici. 
Navrhujeme doplnenie stĺpa s dvoma ramenami (stožiar 020/009). Uvedené miesto je 
v súčasnosti lokalitou pre vykonávanie prostitúcie a predaj drog (zodp. Ing. Zrebná, 
tel. 3236110) 
Po posúdení situácie s verejným osvetlením v danej lokalite správcom verejného osvetlenia 
bolo skonštatované, že verejné osvetlenie na Bočnej ulici je nasmerované tak, aby bolo 
splnené normové  osvetlenie komunikácie a teda nie je potrebné ďalšie doplnenie svietidla. 
 
5.27.12 Zabezpečiť  vyčistenie a pokosenie pozemku za rodinným domom Kozácka 74 
(zodp. Ing. Zrebná, tel. 3236110, Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Na konci Kozáckej ulici za rodinným domom č. 74 sa nachádzajú pozemky, ktoré nie sú vo 
vlastníctve a ani v užívaní mesta Trnava, okrem pozemku za rodinným domom Kozácka 72. 
Tento mestský pozemok bude vyčistený a pokosený prostredníctvom pracovníkov malých 
obecných služieb.  
Na základe upozornenia na zaburinený pozemok na Kozáckej ulici č. 74, parc.č. 8252/24, 
boli vlastníci nehnuteľností vyzvaní na odstránenie nevyhovujúceho stavu. Stav na pozemku 
bude naďalej sledovaný. 
 
5.27.13 Zabezpečiť orez javorov pri rodinnom dome Stredná 16 (zodp. Ing. Zrebná, tel. 
3236110) 
Rez javorov pred rodinným domom Stredná 16 bude vykonaný v priebehu júna.  
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