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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 4 z 28.11.2019 
 
Vážený pán Štefunko, 
     dňa 18. decembra 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 4, ktoré sa konalo 28. novembra 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 požiadavke. 

 
4.5.1 Pripomienky p. Mariána Gallu k Zmene 04/2019 ÚPN mesta Trnava – Lokalita G 
Hattalova ulica: 
a) výška a blízkosť plánovaného bytového domu k existujúcej zástavbe rodinných 
domov 
b) neriešené dopravné napojenie 
c) nesúlad textovej a grafickej časti zmeny územného plánu 
(zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Návrh zmeny  bol z materiálu stiahnutý aj vzhľadom na nedoriešené majetkové záležitosti 
a pripomienky okresného úradu. Ak investor zámer prepracuje bude návrh zmeny znovu 
podaný na opätovné verejné prerokovanie. 
 
4.5.2 Informovať o aktuálnom stave požiadavky napojenia Jačmennej ulice na 
kanalizáciu z roku 2015 (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Požiadavka bola telefonicky konzultovaná so spoločnosťou TAVOS, a.s.  Aktuálne je 
spoločnosť TAVOS v rokovaní so spoločnosťou ŽOS Trnava, a.s. za účelom získania súhlasu 
týkajúceho sa využitia jestvujúcej kanalizácie vedenej po pozemkoch ŽOS na realizáciu stavby 
„Dobudovanie kanalizačného systému na ul. Zavarská, Jačmenná a Koniarekova“ 
vrátane získania súhlasu na použitie pozemkov spoločnosti ŽOS Trnava.  Po získaní súhlasov 
TAVOS pristúpi k aktualizácii projektu, ktorý má zaradený v investičnom pláne.  
 
4.5.3 Na podnet p. Maršalu preveriť či lampy v tvare gule na Starohájskej ul. č. 6 
vyhovujú norme ohľadom svetelnému smogu (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Nakoľko v normách, ktoré sa používajú pre účely svetelno – technického výpočtu a stanovenie 
parametrov verejného osvetlenia nie je uvedená veličina svetleného smogu, ktorú musí 
osvetlenie spĺňať, nie je možné jednoznačne určiť, či predmetné svetelné zdroje vyhovujú 
norme. 
 
 
 
                                      Ing. Katarína Koncošová, PhD.                                                                                   
 

Telefón   IČO E-mail     Internet 
033/32 36 146  00 313 114  tomas.motovsky@trnava.sk     www.trnava.sk 


