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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 30.5.2019 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 27. júna 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 5, ktoré sa konalo 30. mája 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. 

 
5.3.1 Vybudovať parkovaciu plochu a prístupovú cestu ku vchodom Nerudova 12,13 
(zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Bývalý VMČ schválil návrh parkovacích miest a ich prioritnú postupnosť realizácie. Tieto 
parkoviská sa nenachádzajú na nezastavateľných plochách zelene. Návrh parkoviska na 
Nerudovej 12-13, ktoré sa nachádza na nezastavateľných plochách zelene, si vyžiadal bývalý 
VMČ na návrh Mgr. Rastislava Mráza.  
 
5.3.2 Obnoviť rokovania s vlastníkom nehnuteľností so záhradkami (zodp. JUDr. 
Tomašovičová, tel. 3236227) 
Odbor právny a majetkový na zasadnutí majetkovej komisie dňa 14.05.2019 dostal za úlohu 
pripraviť na ďalšie rokovanie majetkovej komisie dňa 13.08.2019, materiál, ktorý bude 
mapovať chronologický postup rokovaní medzi vlastníkmi pozemkov a vedením mesta Trnava. 
Súčasťou tohto materiálu bude uvedená i požiadavka VMČ - Juh zo zasadnutia č. 4 konaného 
30.05.2019. Po zasadnutí majetkovej komisie Vám bude jej vyjadrenie oznámené listom. 
 
5.3.3 Preveriť účinnosť deratizácie na sídlisku Linčianska (zodp. Ing. Veneni, tel. 
3236106) 
Deratizácia sa vykonáva v jarnom období na základe vyhlásenia regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva. Po skončení povinnej deratizácie sa opakovane deratizujú miesta na 
základe podnetov obyvateľov, hlavne kde je monitorovaný zvýšený výskyt hlodavcov. Firma, 
ktorá zabezpečuje dané služby vykonáva deratizáciu hĺbkovo do nôr, kedy požerové nástrahy 
pôsobia dlhšie v tele hlodavcov. Potkany sa zdajú krotkejšie a omámené, čo je znakom 
úspešnej deratizácie.  
V prípade ak obyvatelia evidujú lokality, kde sa nachádzajú premnožené hlodavce, je potrebné 
to nahlásiť najlepšie prostredníctvom e-mailu (veronika.srdosova@trnava.sk). 
 
5.3.4 Preveriť situáciu s odpadmi v ZŠ Besst, upozorniť rodičov žiakov školy aby 
vykladali deti v areáli školy, nie na príjazdovej komunikácii a zabezpečiť prítomnosť 
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policajných hliadok pred a po vyučovaní (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106, Mgr. Keleši, 
tel. 3236409) 
SZŠ BESST má pridelený správny počet nádob. Škola bude vyzvaná, aby rodičov a 
návštevníkov školy upozornila, aby nevyhadzovali odpad do smetných nádob pridelených 
k bytovému domu. Dodávame, že kontajnerové stanovište nachádzajúce sa v blízkosti školy 
je umiestnené na verejnom priestranstve, kde nie je možné odsledovať, aby do nádob 
nevhadzovali odpad iní občania. Nádoby majú dostatočnú kapacitu na to, aby sa 
polopodzemné nádoby neprepĺňali. Poplatok za komunálne odpady sa platí na počet osôb 
v bytovom dome. 
Hliadky Mestskej polície mesta Trnava (ďalej len „MsP“) vykonávajú kontroly dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky v blízkosti školy a materskej školy na Ulici Limbovej na základe 
sťažností občanov na tam vznikajúce kolízne situácie. Takúto sťažnosť sme naposledy prijali 
dňa 13.6.2019 elektronickou poštou. Z personálnych a organizačných dôvodov však nie je 
možné zabezpečiť prítomnosť hliadky každý deň. Táto hliadka musí byť prítomná z obdobných 
dôvodov aj v blízkosti školy v Modranke, Ulici Gorkého ako aj na ďalších miestach, kde je 
potrebné dohliadať nad bezpečnosťou detí prichádzajúcich na vyučovanie a odchádzajúcich 
z vyučovania, na miestach, kde sa v minulosti obyvatelia lokality takýchto kontrol dožadovali. 
Táto hliadka okrem dohľadu nad bezpečnosťou dopravy v identických časoch kontroluje napr. 
aj lávku (prechod) ponad železničnú trať z Coburgovej ulice na Prednádražie a to z dôvodu 
útokov maloletých a mladistvých obyvateľov ulice Coburgovej na prechádzajúce deti.   
 
5.3.5 Predložiť rozpis starostlivosti o zeleň a zodpovedných firiem. Dbať na poriadok po 
vykonaní kosby (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
V mestskej časti č.5 Trnava – juh je údržba zelene rozdelená na dve časti: 
1. starostlivosť o trávniky  
2. údržba ostatnej zelene  
 
V starostlivosti o trávniky sú zahrnuté pracovné operácie spojené s údržbou trávnikov: 
- jarné vyhrabávanie trávnikov 
- kosenie trávnatých plôch 
- jesenný zber lístia na trávnatých plochách 
Tieto pracovné operácie vykonáva firma FCC prostredníctvom subdodávateľskej firmy. 
 
Údržba ostatnej zelene a tvorba zelene je zabezpečovaná spravovateľskou firmou Deltaspol. 
 
Firma FCC bola písomne dňa 10.7.2019 upozornená na dodržiavanie podmienok „Rámcovej 
dohody na poskytnutie služby“ pri kosení a to vyhrabanie a odvoz zhrabkov po kosení, 
vyčistenie chodníkov, krajníc ciest a iných spevnených plôch znečistených výkonom tejto 
práce. 

 
5.3.6 Riešiť neodtekajúcu vodu na Golianovej 32-34 (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Na komunikácii sa vyskytujú poruchy, prejavujúce sa lokálnymi nerovnosťami a poklesmi 
konštrukcie. V týchto miestach prichádza k jej zaplavovaniu a k nedostatočnému odvodu 
dažďovej vody do jestvujúcich vpustov. Z uvedeného dôvodu bude potrebné zabezpečiť 
premeranie spádových a odtokových pomerov komunikácie, na základe ktorého bude možné 
navrhnúť spôsob a rozsah realizácie opravy, ako aj vyčíslenie výšky finančných prostriedkov 
potrebných na krytie realizácie. Na základe predloženého cenového návrhu, bude možné 
rozhodnúť o možnostiach rozpočtu mesta a termíne realizácie opravy. 
 
5.3.7 Odstrániť nebezpečne uložené betónové bloky na Nerudovej 12-14 (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Betónové bloky boli odstránené v 29. kalendárnom týždni. 
 
 
 



5.3.8 Opraviť trampolínu v Mama klube (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Trampolína v areáli Mama klubu je ešte v záruke, preto opravu riešil dodávateľ zariadenia 
detského ihriska v rámci záruky. Dňa 12.7.2019 bola trampolína opravená. 
 
5.3.9 Zjednotiť rozdielne uvedené otváracie hodiny do objektu Mama klubu (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Otváracie hodiny boli nesprávne umiestnené dodávateľom služieb spojených so správou 
a údržbou ihrísk, dodávateľ bol upozornený a bola vykonaná náprava. Do areálu  ihriska - 
vstup pri Mama klube je umiestnená tabuľa s nasledovným prevádzkovým poriadkom 
(hodinami): 

- Školský rok/pracovné dni  7,00 – 19,00 
- Obedná prestávka  12,00 – 14,30 
- Víkendy a sviatky   9,00 – 19,00 
- Letné prázdniny   9,00 – 21,00 
Pri vstupe do areálu súkromnej školy Besst je umiestnená tabuľa s nasledovným 
prevádzkovým poriadkom (hodinami): 
- Školský rok/pracovné dni  14,00 – 19,00 
- Víkendy a sviatky   9,00 – 19,00 

            -     Letné prázdniny   9,00 – 21,00 
 
5.3.10 Umiestniť veľký betónový kôš na konečnú autobusovú zastávku (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Požiadavka bola zaevidovaná a po obhliadke lokality bude podľa zisteného stavu riešená. 
 
5.3.11 Orezať suché konáre siahajúce do chodníkov a vyčistiť pieskoviská pre deti 
(zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Rez drevín v okolí bytového domu na ulici Golianova 45-47 bol zadaný spravovateľskej firme, 
s termínom plnenia do konca júla 2019. Každoročne pred začiatkom sezóny sa mení piesok 
vo všetkých pieskoviskách na území mesta. Počas sezóny sa piesok prehadzuje 
prekopávaním a podľa potreby aj preplachuje vodou. Naposledy sa predmetné pieskovisko 
prekopávalo 25.6.2019. 
 
5.3.12 Umiestniť smetné nádoby v zmysle príloh (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Požiadavka bola zaevidovaná a po obhliadke lokality bude podľa zisteného stavu riešená. 
 
5.3.13 Umiestniť koše na psie výkaly na zelený pás pozdĺž Golianovej ul. (zodp. Ing. 
Veneni, tel. 3236106) 
Na  pozemku  pri  horúcovode pozdĺž Golianovej a Nerudovej ulice nie je možné osadiť nádoby 
pre psy, nakoľko to nie je pozemok mesta a plocha verejnej zelene nie je oficiálne vedená ako 
výbeh pre psov. 
 
5.3.14 Osadiť lavičky k detskému ihrisku Jiráskova 23,24 a do lokalít v zmysle prílohy 
(zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
V súčasnosti nie sú v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky na nákup a osádzanie 
nových lavičiek, plánujeme navrhnúť túto položku do aktualizácie rozpočtu. V prípade, ak 
finančné prostriedky budú schválené, pristúpime k obstaraniu lavičiek a k ich následnému 
osadeniu. Vzhľadom na skutočnosť, že mesto Trnava pripravuje humanizácie vytypovaných 
vnútroblokových priestorov (Goliána 8, 31 a 52) v rámci ktorých sa bude riešiť aj mobiliár 
vrátane lavičiek, navrhujeme vynechať osádzanie lavičiek v predmetných lokalitách. 
 
5.3.15 Riešiť nefunkčné osvetlenie na Mikovíniho ulici (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Porucha na verejnom osvetlení na Mikovíniho ulici bola spôsobená poškodením káblov, ktoré 
sa prejavilo skratom na viacerých miestach káblového vedenia. V priebehu 28. kalendárneho 
týždňa boli tieto zistené poruchy odstránené, avšak následne sa opäť prejavili výpadky 
pravdepodobne spôsobené poškodením káblov na iných miestach, takže bude potrebné 



opätovne zabezpečiť zameriavacie vozidlo pre lokalizáciu skratov. Na odstránení porúch 
správca verejného osvetlenia intenzívne pracuje. 

 
5.3.16 Posilniť hliadky mestskej polície v okolí bytových domov Golianova 27-31 najmä 
v nočných hodinách (zodp. Mgr. Keleši, tel. 3236409) 
Pre zabezpečenie intenzívnejších kontrol v okolí bytových domov na Ulici Gen. Goliána 27-31 
bolo vydané nariadenie veliteľa Okrsku MsP – Linčianska adresované hliadkujúcim 
príslušníkom MsP. 

 
5.3.17 Domaľovať žlté vodorovné čiary na Golianovej 9-11 z dôvodu neprehľadných 
zákrut (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb vypracuje návrh nového dopravného značenia 
v predmetnej križovatke a požiada Okresný dopravný inšpektorát o jeho odsúhlasenie. 

 
5.3.18 Vysadiť lipy na Markovičovej ulici pred vytypovanými domami (zodp. Ing. Veneni, 
tel. 3236106) 
Zmapovali sme priestorové možnosti trávnatých ostrovčekov pred domami na Markovičovej 
ulici a po vyhodnotení polohy inžinierskych sietí v priestore zvážime možnosti konkrétneho 
umiestnenia stromov. 
 
5.3.19 Doplniť časť plota ZŠ Gorkého k trafostanici (zodp. PaedDr. Komorníková, tel. 
3236125) 
V tomto prípade sa treba obrátiť na Západoslovenskú distribučnú, a.s., ktorá má trafostanicu 
vo vlastníctve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
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