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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 z 3.6.2019 
 
Vážená pani Bagin, 
     dňa 12. júna 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 6, ktoré sa konalo 3. 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. 

 
6.4.1 Osadiť obrubníky na ulici I. Krasku od Dedinskej ul. smerom k ZŠ a MŠ Trnava – 
Modranka po križovatku s Bosniackou ulicou (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Pred osadením cestných obrubníkov bude potrebné zabezpečiť premeranie spádových 
pomerov komunikácie, nakoľko jej odvodnenie je v súčasnosti riešené odvodom dažďovej 
vody do priľahlého rigolu a zelených plôch, ako aj vyčíslenie výšky finančných prostriedkov 
potrebných na realizáciu. Na základe uvedeného bude možné rozhodnúť o možnosti a termíne 
realizácie. 
 
6.4.2 Vybudovať chodník na Seredskej ulici č. 158 – 178 vrátane priechodov pre 
chodcov v zmysle listu 1397/18-2102/18/Kd (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Listom číslo 1397/18-2102/18/Kd bolo na Odbor investičnej výstavby doručené zadanie na 
spracovanie projektovej dokumentácie ,,Chodník Seredská ulica č.158-178“. Podľa zadania 
mal byť predĺžený súčasný chodník na Jarnej ulici s pokračovaním popri Seredskej ulici (od 
čísla 158 po 176) s ukončením pri vstupe do zberného dvora. Po prekonzultovaní zadania za 
prítomnosti zástupcu Odboru právneho a majetkového bolo zistené, že spracovaním 
projektovej dokumentácie chodníka pred územím terajšieho zberného dvora bol už zaviazaný 
iný investor a pôvodné zadanie chodníka bolo teda prepracované, tak aby hranica riešenia 
bola medzi pozemkom posledného rodinného domu a zberného dvora. 
V minulom roku 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej 
dokumentácie a zároveň realizátora stavebných prác pre investičnú akciu ,,Chodník Seredská 
ulica č.158 – 176“. Systém zlúčenia verejného obstarávania pre výber spracovateľa projektovej 
dokumentácie a realizátora stavby bol zvolený z dôvodu, že ide o rozsahovo malú zákazku, 
ktorá by bola pre potenciálnych uchádzačov neatraktívna a taktiež z dôvodu úspory času pri 
takomto zlúčenom obstarávaní. Verejné obstarávanie však bolo neúspešné. 
Záverečným účtom mesta bola do rozpočtu na rok 2019 presunutá čiastka na spracovanie 
projektovej dokumentácie ,,Chodník Seredská ulica č.158 – 176“, momentálne prebieha 
príprava súťažných podkladov pre proces verejného obstarávania, je predpoklad, že verejné 
obstarávanie bude vypísané v 27.-28. týždni roka 2019.  
 



6.4.3 Vybudovať verejný internet pri a v rámci verejných budov v Modranke (Denné 
centrum a kultúrny dom) (zodp. Ing. Tručan, tel. 3236430 a JUDr. Očenáš, tel. 3236601, 
Ing. Béreš, tel. 3236134) 
V súčasnosti nie je možné vybudovať verejný internet v objekte denného centra na ulici 
Dedinská 9, Trnava, ktorého je SSS správcom. V uvedenej časti Modranky nie sú zrealizované 
potrebné optické linky.  
Skonzultovali sme predmetnú požiadavku aj so spoločnosťou TT-IT s.r.o., ktorá zabezpečuje 
internetové a sieťové služby pre Mesto Trnava i pre Stredisko sociálnej starostlivosti a zistili 
sme, že v súčasnosti nie je prepojené Mesto Trnava s mestskou časťou Modranka optickým 
káblom, preto nie je možné nainštalovať verejný „free“ internet v predmetnej budove.  
Projektová dokumentácia ,,Rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská – I. Krasku)“ je už 
spracovaná a odovzdaná objednávateľovi. Pri zadávaní požiadaviek na spracovanie 
projektovej dokumentácie nebolo uvažované s vybudovaním internetového pripojenia 
k dennému centru v Modranke, nemôžme teda túto skutočnosť ani vyžadovať od projektanta. 
Za predpokladu, že sa na to nájdu financie, je možné toto pripojenie doobjednať, no je tu 
možnosť, že to zasiahne do už spracovaného projektu, ktorý je už momentálne schválený od 
veľkej časti dotknutých orgánov. 
Taktiež by bola možnosť urobiť to počas realizačných prác (zatiaľ nie je určený termín), no 
všetky tieto práce by boli naviac, mimo spracovaný a oceňovaný výkaz výmer a táto 
skutočnosť by musela byť prerokovaná s Útvarom verejného obstarávania. 
 
6.4.4 Informovať VMČ ako často prebieha komplexné čistenie autobusových zástaviek 
MAD v Trnave - Modranke (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Existujú 3 druhy správy a údržby autobusových prístreškov: 
Prístrešky, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti euroAWK spol. s r.o. – údržbu a opravy realizuje 
spoločnosť euroAWK. 
Prístrešky, ktoré sú vlastníctvom mesta Trnava, ale sú prenajaté spoločnosti euroAWK – 
údržbu realizuje spoločnosť euroAWK, opravy realizuje mesto. 
Prístrešky, ktoré sú vlastníctvom mesta Trnava – údržbu a opravy realizuje mesto Trnava. 
Pod údržbou sa rozumie čistenie spevnených plôch a výsyp malých smetných nádob, pri 
autobusových prístreškoch, ktoré spravuje a udržiava mesto Trnava sa čistenie spevnených 
plôch realizuje 1 x týždenne. V prípade znečistenia sklenených výplní prístrešku, sa toto rieši 
operatívne podľa potreby.  
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