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Vec 
Odpoveď na požiadavku VMČ č. 6 zo zasadnutia 4. 9. 2018 
 
Vážený pán Šarmír, 
dňa 12.9.2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 6 
konaného 4.9.2018. Na požiadavky vznesené na tomto zasadnutí Vám zasielame nasledovné 
odpovede.  
V prípade otázok, resp. ďalších pripomienok k požiadavke, sa prosím obráťte na 
zodpovedného zamestnanca, na ktorého je kontakt uvedený v zátvorke. 
 
6.44.1 Osadiť cyklostojany pri reštaurácii LUX na ul. K. Ježíka podľa grafického návrhu 
OÚRaK (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Mesto Trnava, odbor dopravy a komunálnych služieb, v súčasnosti nedisponuje voľnými 
cyklostojanmi, ani finančnými prostriedkami na nové cyklostojany. Realizácia požiadavky nie 
je možná ani v prípade uvoľnenia prostriedkov z komunitných projektov, keďže dodacia lehota 
na konkrétny typ cyklostojanu je v súčasnosti až 20 mesiacov, teda v roku 2019. 
 
6.44.2 Osadiť zvislé dopravné značenie pri novovyznačenom priechode pre chodcov na 
Diaľničnej ul. (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Zvislé dopravné značenie na Diaľničnej ulici bolo osadané v septembri. 
 
6.44.3 Kontrolovať odstraňovanie psích výkalov majiteľmi psov (zodp. Mgr. Keleši, tel. 
3236409) 
Požiadavka bola zaradená ako úloha pre zintenzívnenie kontrolnej činnosti v miestnej časti 
Modranka podľa našich kapacitných možností. 
 
6.44.4 Zorganizovať stretnutie zamestnancov MsÚ, obyvateľov a podnikateľov 
k súčasnej situácii na Diaľničnej / Seredskej ulici (Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Predmetné stretnutie plánujeme zorganizovať po vyhotovení projektovej dokumentácie MOK, 
ktorá je momentálne v príprave verejného obstarávania. Na tomto stretnutí by už mali byť 
známe presné výmery pozemkov potrebných na vysporiadanie a občania môžu dostať 
aktuálnejšie informácie o plánovanom postupe mesta. 
 
6.44.5 Poskytnúť informácie o aktuálnom stave o obslužnej komunikácii Modranka – 
JUH (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Technická špecifikácia bola zaslaná na riešenie útvaru verejného obstarávania dňa 27.7.2018. 
 
 



6.44.6 Informovať o dôvode demontovania vodného osviežovača v športovom areáli na 
novovybudovanom detskom ihrisku (zodp. Ing. Turčan, tel. 3236430) 
Vodný prvok bol demontovaný pre nevyhovujúci spôsob ovládania spúšťaním z vodovodnej  
šachty a taktiež v dôsledku deformácie tvaru spôsobenej nevhodným zaobchádzaním zo 
strany návštevníkov ihriska. V súčasnosti prebieha, v spolupráci s projektantom, príprava 
návrhu ovládacieho mechanizmu s časovým spínačom. Prvok bude aj z dôvodu jeho ochrany 
pred ďalším poškodením znovu osadený až v jarných mesiacoch r. 2019, nakoľko jeho 
funkčnosť v jesenných a zimných mesiacoch nie je opodstatnená. 
 
6.44.7 Zaslať harmonogram prác – na čistenie dažďových vpustí a lapačov ropných 
látok (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
V zmysle manuálu užívania a údržby komunikácií na ulici Dedinská je všeobecným 
ustanovením určené vykonávať údržbu pravidelne dvakrát ročne, pri mimoriadnych 
podmienkach (napr. prietrže a prívalové dažde) vykonať kontrolu následne. 
Čistenie ORL sorpčných vpustov a vyčistenie vsakovacích studní bolo vykonané v priebehu 
mesiaca júl odbornou firmou, v mesiaci august boli vyčistené od hrubých nečistôt zachytených 
pod mrežou a na vrchu odlučovača. Po prívalových dažďoch v mesiaci september boli 
vyčistené ORL sorpčné vpusty odbornou firmou.  Dňa 5.7.2018 bol vykonaný odber a kontrolný 
rozbor vzoriek odpadových vôd zo vsakovacích vrtov v akreditovanom laboratóriu a výsledky 
predložené na príslušný odbor Okresného úradu v Trnave. Tento odber bude opakovane 
vykonaný v mesiaci november. 
 
6.44.8 Informovať o novom konštrukčnom riešení spomaľovača pred materskou školou 
Meduška (zodp. Ing. Veneni, tel. 3236112) 
Vzhľadom na to, že platnosť rámcovej dohody na práce súvisiace s opravou a údržbou 
komunikácií skončila dňa 24.9.2018 a proces verejného obstarávania nového dodávateľa prác 
nie je ešte ukončený nevieme reálne stanoviť možný termín stavebných úprav 
spomaľovacieho prahu. Návrh riešenia Vám bude predložený až po uzavretí rámcovej dohody 
s novým dodávateľom prác, ktorý bude zároveň spracovateľom projektu. 
 
6.44.9 Informovať o aktuálnom stave budovania chodníka a cyklochodníka Mikovíniho 
/ Vodná (po most I. Krasku) (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Požadovaný chodník a cyklochodník sa skladá z dvoch častí. 
1. Vyprojektovanej, ktorá začína na Zelenečskej a končí na Hraničnej ulici, kde v súčasnosti 
stále prebieha proces majetkového usporiadania pozemkov (OPaM a OIV). 
2. Úseku od Bosniackej po most na ulici I. Krasku, ktorý MsÚ Trnava navrhol zaradiť do 
pripravovaného rozpočtu na rok 2019. 
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