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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 z 11.3.2019 
 
Vážená pani Bagin, 
     dňa 22. marca 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 6, ktoré sa konalo 11. marca 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. 

 
6.1.1 Oproti SMŠ Meduška na Dedinskej ulici osadiť spomaľovač, ktorý spĺňa normy 
(zodp. Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Odbor dopravy a komunálnych služieb sa pokúsi nájsť vhodnejšie technické riešenie v súlade 
s technickou normou. V prípade že sa takéto riešenie nenájde, bude priestor upravený do 
stavu podľa pôvodne odsúhlasenej projektovej dokumentácie. 
 
6.1.2 Zažiadať o pozemkové úpravy v katastrálnom území Modranka (zodp. Ing. arch. 
Guniš, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií zabezpečí zaradenie tejto požiadavky do návrhu 
rozpočtu mesta v ďalšom plánovacom období. Zároveň upozorňujeme, že v rámci prípravných 
prác bude prehodnotená aj aktuálnosť dokumentu „Miestny územný  systém ekologickej 
stability Trnava“, ktorý bol naposledy aktualizovaný v roku 2008.  
 
6.1.3 Začať s budovaním MUSESu (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Plnenie tejto požiadavky závisí od úspešnosti rokovaní vedenia mesta so zástupcami 
Slovenského pozemkového fondu. Následne bude zabezpečené jej zaradenie do návrhu 
rozpočtu mesta pre ďalšie návrhové obdobie. 
 
6.1.4 Poskytnúť digitálnu mapu Modranky (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
V prílohe posielame výrez z kompletného obsahu digitálnej Technickej mapy mesta Trnava 
pre územie mestskej časti Modranka. V elektronickej verzii bola príloha zaslaná vo formáte 
PDF, kde je možné vidieť zobrazenie originálu mapy v programe MicroStation a kde je možné 
vypnúť hrúbku čiar (Ctrl+5) a požadované vrstvy. 
 
6.1.5 Začať rokovania o výsadbe stromov s Povodím Váhu (zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 
3236245) 
Výsadba drevín -  stromov a krov je plánovaná popri  vodnom toku Trnávka 
v rámci  pripravovaného projektu „Chodník a cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri 
Trnávke“.  V súčasnosti prebieha spracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu, 



ako aj vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Stromy a kry sa budú vysádzať ako súčasť 
pripravovaného projektu. 
 
6.1.6 Identifikovať druh komunikácie medzi športovým areálom Modranka, mraziarňami 
a Zelenčom a v prípade ak ide o účelovú komunikáciu identifikovať jej vlastníka (zodp. 
JUDr. Tomašovičová, tel. 3236227; Ing. Veneni, tel. 3236106) 
Pozemky pod celým úsekom cesty od športového areálu v Modranke až po napojenie cesty 
na cestu III/1287 (ktorá je vo vlastníctve TTSK) sú vo vlastníctve veľkého množstva 
súkromných vlastníkov. Mesto Trnava tieto pozemky nevlastní.  
Podľa podkladov, ktoré má k dispozícii Odbor dopravy a komunálnych služieb nie je zrejmé 
aký status má predmetná komunikácia, resp. neevidujeme o nej záznamy, z ktorých by sa dalo 
potvrdiť o aký druh komunikácie ide. 

 
6.1.7 Vykonať zmenu územného plánu z dôvodu potreby výstavby nového cintorína 
(zodp. Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií sa začal zaoberať požiadavkou a v spolupráci so 
spracovateľom územného plánu vytipuje pozemky na západe Modranky, kde by sa po zmene 
Územného plánu mesta Trnava a výkupe pozemkov mohlo realizovať pochovávanie 
v prírodnom prostredí. 
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