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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 27.6.2019 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 10. júla 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 5, ktoré sa konalo 27. júna 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. 

 
5.4.1 Opraviť osvetlenie pri ihrisku vo vnútrobloku Nerudova 1-13 (zodp. Ing. Veneni, 
tel. 3236106) 
Z dôvodu, že káblové vedenie je poškodené a časť stožiara odstránená, nie je možné 
osvetlenie jednoduchým spôsobom sfunkčniť. V tomto prípade by bolo potrebné osadiť nový 
stožiar a zrealizovať nové káblové napojenie. Vzhľadom na to, že v rozpočte v roku 2019 sa 
s osadením nového stožiara neuvažuje, požiadavku budeme evidovať a zaradíme ju do plánu 
na nasledujúce obdobie. 
 
5.4.2 Zvýšiť počet a intenzitu hliadok polície v lokalitách Golianova 29-36 a Nerudova 3-
5 a tiež kontrolovať max. povolenú rýchlosť na komunikácii Nerudova, Golianova (zodp. 
Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Na základe podnetu VMČ bolo vydané nariadenie veliteľa okrsku na vykonávanie intenzívnych 
kontrol v označených lokalitách. Kontrola a prípadné sankcie za nedodržanie maximálnej 
povolenej rýchlosti spadajú pod činnosť štátnej polície. 
 
5.4.3 Pridať ranný spoj do Modranky a inštalovať prístrešok autobusovej zastávky 
Jiráskova 23 (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
V aktuálnej sieti MAD nemáme priamu linku zo sídliska Linčianska do mestskej časti 
Modranka. Takúto zásadnú zmenu spočívajúcu v pridaní novej linky Linčianska – Modranka 
Mesto Trnava neplánuje, nakoľko prebieha súťaž na dopravcu, v ktorej je už definovaná sieť 
liniek a najbližšia zmena bude možná až v roku 2021.  
Prístrešok na ulici Jiráskova 23 bude možné osadiť v prípade zaradenia položky „Autobusové 
prístrešky“ do rozpočtu mesta. 
 
 
 
 



5.4.4 Pravidelne vysýpať koše na sídlisku Nerudova (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Z technických príčin nebolo možné zabezpečiť výsyp malých smetných nádob od 17.6. do 
30.6. 2019, za čo sa zberová spoločnosť ospravedlňuje. Veríme, že sa už podobná situácia 
nebude opakovať. Malé smetné nádoby v  tejto lokalite sú podľa harmonogramu vysýpané 
v pondelok a v stredu. 
 
5.4.5 Zasypať diery po sídlisku a odstrániť betónové plochy zo zelene (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Dňa 22.7.2019 na obhliadke s pánom Galliom bolo zistené, že jamy a diery, ktoré žiadate 
zasypať v okolí bytových domov, sa nachádzajú v blízkosti kanalizačných prípojok k bytovým 
domom.  
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z nehnuteľnosti,  
alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov nehnuteľnosti až po zaústenie 
kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie. Vlastník či správca nehnuteľnosti je preto 
povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady. 
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (TAVOS, a.s.) je oprávnený požadovať od producenta, 
aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú 
potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak producent zodpovedá 
za škodu, ktorú tým spôsobil. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej 
kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní 
odpadových vôd  s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej 
kanalizácie. 
Na základe vyššie uvedeného odporúčame vlastníkom bytových domov, aby si dali vykonať 
revíziu kanalizačných prípojok. Porucha kanalizačnej prípojky môže byť dôvodom výskytu 
potkanov.  Tak ako producent odpadových vôd je povinný sa starať o trativod prípojky, tak by 
sa mal starať aj o zabezpečenie jej deratizácie a následné zasypanie dier a jám.  
Odstránenie betónov z plôch zelene zabezpečíme v prípade dostatočných finančných 
prostriedkov do konca roku 2019. 
 
5.4.6 Odstrániť stožiare na vlajky pri Golianovej ulici (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Stožiare na vlajky budú odstránené do konca augusta 2019. 
 
5.4.7 Vyznačiť chýbajúci priechod pre chodcov na Jiráskovej ulici (zodp. Ing. Veneni, 
tel. 3236106) 
Nakoľko ide o nové dopravné značenie je potrebné spracovať návrh a následne odoslať na 
schválenie na Okresný dopravný inšpektorát. Po získaní súhlasného stanoviska a vydaní 
určenia na použitie je možné pristúpiť k vyznačeniu priechodu. 
 
5.4.8 Odstrániť náletové dreviny vedľa výmeničky pri Jiráskovej 28 (zodp. Ing. Veneni, 
tel. 3236106) 
Odstránenie náletových drevín bude zabezpečené do konca októbra 2019. 
 
5.4.9 Osloviť vlastníka komunikácie na Zelenečskej ulici, aby opravil poškodené 
kanálové poklopy (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Požiadavku na preverenie stavu kanalizačných poklopov a na ich prípadnú opravu sme zaslali 
firme TAVOS a.s.. 
 
5.4.10 Vymeniť 6 svietidiel na stĺpoch verejného osvetlenia na Zelenečskej ulici pred 
predajňou Gašparík (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Požiadavku na výmenu 6 ks svietidiel budeme evidovať a realizáciu zabezpečíme v prípade 
aktualizácie, resp. navýšenia finančných prostriedkov v rozpočte. 
 
 
 
 



5.4.11 Zaslať harmonogram čistenia sídliska (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Strojné čistenie komunikácií je v zmysle harmonogramu realizované nasledovne: 
Štvrtok – ulice Golianova, Nerudova 
Piatok – ulice Jiráskova , Limbová 
V prípade poruchy strojov môže byť harmonogram upravený a čistenie je zrealizované 
operatívne v náhradnom termíne. 
1x mesačne sa čistí  priestor pred nákupným centrom a zároveň sa popritom ručne dočisťuje 
otoč autobusov (z dôvodu častého státia autobusov na zastávke sa dočisťuje ručne). 
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