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Vec 
Odpoveď na požiadavku VMČ č. 6 zo zasadnutia 6.2.2018 
 
Vážený pán Šarmír, 
dňa 20. februára 2018 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 6 konaného 6. februára 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. 
 
6.39.1 Posúdiť vhodnosť presunu kontajnerov na textil a elektronický odpad 
z Dedinskej ulice na Seredskú z pohľadu bezpečnosti a vzhľadom na pripravovanú PD 
a rekonštrukciu ulice I. Krasku (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Požiadavka bola konzultovaná s Ing. Mariánom Novákom vo veci dopravnej situácie a so 
spoločnosťou FCC Trnava s.r.o., ktorá zabezpečuje presun nádob na šatstvo. Spoločnosti   
ASEKOL SK s.r.o., ktorá zabezpečuje presun nádob na elektroodpad bola táto požiadavka 
zaslaná. 
V priebehu marca bude zvolané stretnutie na navrhovanom mieste. 
 
6.39.2 Odstrániť spomaľovací ostrovček na Dedinskej 27 pri MŠ Meduška a nahradiť 
za vyvýšený spomaľovací priechod pre chodcov (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Na spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 5.3.2018 za účasti pracovníkov MsÚ, ODaKS 
Ing. M. Nováka a R. Stacha, poslankyne za mestskú časť Modranka Mgr. A. Petkovej, autora 
projektu Ing. B. Arestu a OR PZ ODI Trnava Ing. J. Franeka, bolo dohodnuté, že ochranné 
ostrovčeky budú zdemontované a upokojovanie dopravy v tomto úseku bude riešené 
realizáciou spomaľovacieho pruhu /pôvodný priechod pre chodcov/, ktorý čiastočným 
zvýšením nivelity ako fyzická prekážka účinne vplýva na zníženie nežiaducej rýchlosti 
vozidiel. Stavebné práce a úpravy zaradíme do programu realizácií na II. štvrťrok 2018. 
 

6.39.3 Na Dedinskej ul. pred domami 88 a 90 doplniť dlažbu. Súčasný stav nespĺňa 
požadovaný účel (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
ODaKS zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie s cenovým návrhom stavebných 
úprav týkajúcich sa zmeny usporiadania dopravného priestoru (doplnenia dlažby s 
možnosťou vytvorenia parkovacieho pruhu), na základe ktorého bude možné rozhodnúť 
o termíne samotnej realizácie s prihliadnutím na priority a možnosti rozpočtu mesta. Na 
základe vyjadrenia autora projektu je možné tieto úpravy zrealizovať iba pred rodinnými 
domami č. 19 a 21. Pred rodinnými domami č. 88 a 90 sa preverí možnosť riešiť problém s 
poškodzovaním zeleného pásu výsadbou drevín. 



6.39.4 Zo zaparkovaných áut na Dedinskej ul. vyteká na komunikáciu olej. Žiadame 
o preverenie situácie.(zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
V prípade vsiaknutia motorového oleja zo stojaceho auta na miestnej komunikácii do 
podzemných vôd prichádza k porušeniu zákona 364 Z.z. o vodách  § 39 ods. 2.  Vlastník 
motorového vozidla sa v takomto prípade dopúšťa priestupku  podľa § 77 ods . 1 písm. j), 
za ktorý mu môže byť Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie 
v zmysle §77 ods. 3 písm. a) uložená pokuta do výšky 100 eur. 
 
6.39.5 Doplniť dopravné značenia (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112): 
a) Dedinská / I. Krasku – vyznačenie hlavnej cesty 
Dopravná značka „hlavná  cesta“ nechýba, na tejto križovatke nemusí byť osadená. 
 
b) „zákaz vjazdu motorových vozidiel nad 3,5t“ na ul. I. Krasku 31 – vstup od Zelenča 
(pôvodná značka bola zdemolovaná) 
Požiadavka na znovuosadenie značky bola zadaná dodávateľskej firme. 
 
c) „jednosmerná premávka“ na križovatke Seredská / Olivová (pôvodná značka bola 
zdemolovaná) 
Poškodená dopravná značka bola opravená. 
 
 
 

 
 
 
           Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
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