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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 5 z 5.12.2019 
 
Vážený pán Hric, 
     dňa 15. januára 2020 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 5, ktoré sa konalo 5. decembra 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. 

 
5.7.1 Preveriť dôvody osadenia spomaľovača pri výjazde na Ulicu 9. Mája (zodp. Ing. 
Škoda, tel. 3236113) 
Umiestnenie dopravného značenia a zariadenia (spomaľovacieho prahu) v danej križovatke 
bolo realizované na základe požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu na zvýšenie 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
 
5.7.2 Opraviť poškodené oplotenie v bývalom zbernom dvore na Golianovej ul. (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Oplotenie bývalého zberného dvora na Golianovej ulici bude odstránené. 
 

5.7.3 Odstrániť nadrozmerný odpad zo stojísk na Jiráskovej 24 (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236113) 
Nadrozmerný odpad bol odstránený zberovou spoločnosťou. V zmysle §13 zákona 
o odpadoch sa zakazuje cit:„ a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste 
na to určenom v súlade s týmto zákonom“. 
 
5.7.4 Opraviť prevalenú kanalizáciu na Jiráskovej 24 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Po preverení situácie na mieste odbor dopravy a komunálnych služieb konštatuje, že 
prevalená kanalizácia sa v uvedenom priestore nenachádza. Prosíme VMČ o upresnenie 
miesta, kde sa nachádza prevalená kanalizácia, prípadne aj s doplnením fotodokumentácie. 
 

5.7.5 Upraviť autobusové spoje z Linčianskej do Modranky tak, aby vyhovovali 
školopovinným deťom (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Po konzultácii s p. poslankyňou Vavrovou bude táto požiadavka riešená individuálne s pani 
žiadateľkou. 
 
 



5.7.6  Dohliadnuť na zimnú údržbu parcely 8993/4 na Zelenečskej ul. (zodp. Ing. Škoda, 
tel. 3236113) 
Parcela č. 8993/4 na ulici Zelenčská nie je v správe ani vo vlastníctve mesta Trnava, z toho 
dôvodu mesto na tejto parcele nevykonáva zimnú údržbu. O monitoring predmetnej parcely 
sme požiadali spolupracujúcu firmu, ktorá v uvedenej lokalite zabezpečuje pre mesto zimnú 
údržbu. 
 
5.7.7 Informovať, na ktoré základné školy sú zapísané deti z Linčianskej (zodp. Mgr. 
Špernoga, tel. 3236124) 
Požadovaná štatistika je uvedená v priloženej tabuľke. 
 
5.7.8 Osadiť prístrešok na autobusovú zastávku Nerudova, v blízkosti Jiráskovej 23 
(zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Požiadavku zaradíme do zoznamu zastávok, ktoré sú vhodné na osadenie prístreška. 
Následne tento zoznam bude odstúpený na majetkovú komisiu na ďalšie riešenie.   
 
5.7.9 Preveriť smetné nádoby priľahlých prevádzok v okolí konečnej autobusovej 
zastávky na Golianovej 48 (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb sa koncom roka 2019 zaoberal kontrolou všetkých 
prevádzok aj vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v okolí konečnej autobusovej zastávky. Všetky 
prevádzky v tejto lokalite boli preverené a odvádzajú poplatky za komunálny odpad a niektoré 
aj za separovaný odpad. 
 
5.7.10 Začiatkom roka 2020 žiadame o prípravu a realizáciu stavebného dopravného 
prvku na Limbovej ulici pred zákrutou a priechod pre chodcov na Jiráskovej ulici, ktoré 
boli predmetom stretnutia s ODaKS a ODI (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb spracuje návrh týchto úprav a predloží ich na 
schválenie Okresnému dopravnému inšpektorátu v priebehu mesiacov február, marec.  
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