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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 zo 17.1.2022 
 
Vážený pán Moncman, 
     dňa 31. januára 2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 6, ktoré sa konalo 17. januára 2022. 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. 

 
6.14.1 Dopravným značením určiť  parkovanie tak, aby obslužné autá vošli do zberného 
dvora na ulici Seredská (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Parkovanie nie je potrebné určiť dopravným značením, nakoľko  je upravené v § 25 ods. 1, 
písm u) zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach 
vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie 
alebo parkovacích miest. V prípade parkovania vozidla pred vjazdom do objektu zberných 
surovín je potrebné vec riešiť oznámením na tiesňovú linku 158, resp. 159. 
 
6.14.2 Informovať VMČ o termíne výstavby telocvične s prihliadnutím na pridelenie 
finančných prostriedkov na stavbu z rozpočtu mesta Trnava ako aj Ministerstvom 
školstva (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Koncom januára 2022 bolo úspešne vyhodnotené verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
stavebných prác a bol oslovený na súčinnosť pri podpise zmluvy o dielo. V prvej aktualizácii 
rozpočtu mesta na rok 2022 budú doplnené do rozpočtu mesta finančné prostriedky na 
pokrytie nákladov na výstavbu, čo nám umožní podpísanie zmluvy so zhotoviteľom. Doba 
výstavby je jeden rok. Takže predpoklad začatia výstavby telocvične je v priebehu marca 2022.  
Koncom januára 2022 bola podaná žiadosť o pridelenie financií od Fondu na podporu športu. 
Do dvoch mesiacov po podaní by mal byť známy výsledok, či budú prostriedky pridelené. 
 

6.14.3 Informovať VMČ o spôsobe informovania obyvateľov mestskej časti Modranka 
o parkovacej politike mesta Trnava zabezpečiť riadne parkovanie vozidiel mimo 
chodníkov a na ceste tak, aby bolo v súlade s obmedzeniami stanovenými zákonom 
8/2009 o cestnej premávke; VMČ žiada o zaslanie „dobrej praxe“, ktorú mesto Trnava 
využilo v iných mestských častiach, kde sa už stanovili napríklad rezidentské zóny 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
  Informácie o parkovacej politiky môžu obyvatelia mesta a teda aj VMČ Modranka nájsť na 
stránke https://doprava.trnava.sk/ . 
  Mesto Trnava nemá nástroje ako zabrániť parkovaniu na chodníkoch a komunikáciách, ktoré 
sú v rozpore s príslušným zákonom. Mesto Trnava vie požiadať mestskú políciu, aby 

https://doprava.trnava.sk/


vykonávala kontroly a následne porušenia zákonov sankcionovala. Občania, ktorí sú svedkami 
porušenia dopravných predpisov môžu sami kontaktovať mestskú, alebo štátnu políciu. 
  K zaslaniu „dobrej praxe“: Parkovacie miesta na sídlisku Ľ. Podjavorinskej, ktoré boli počas 
dňa využívané návštevníkmi mesta, sa uvoľnili pre rezidentov. Avšak je ešte krátka doba na 
komplexné vyhodnotenie.  
 
6.14.4 Zabezpečiť u zhotoviteľa chodníka Mikovího-Vodná riadne označenie 
výkopových prác tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov prechádzajúcich cez 
chodník (pôvodné značenie bolo odsudzené), ako aj čistenie chodníka od blata počas 
stavebných prác (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
Výkopy boli k 31.1.2022 zahrnuté. Samozrejme, že pri realizácii prác v dotknutom území bude 
chodník v prípade znečistenia vyčistený.   
 
6.14.5 Zabezpečiť spracovanie projektového riešenia prechodu pre chodcov pri prvej 
autobusovej zastávke na ulici Seredská v mestskej časti Modranka (zodp. Ing. Béreš, 
tel. 3236134) 
Verejné obstarávanie prebehlo formou cenového prieskumu. Bolo oslovených niekoľko 
uchádzačov, na výzvu sme prijali len jednu cenovú ponuku. Cenová ponuka bola vo výške 
7 200€ za projektovú dokumentáciu. Pri prieskume trhu však musia prísť minimálne tri ponuky, 
ktoré je možné vyhodnotiť a prijať, preto bol cenový prieskum neúspešný. 
Navyše na mieste, kde je navrhnutý priechod pre chodcov má vlastník pred svojim rodinným 
domom vysadenú zeleň (kríky a stromy), ktoré udržiava. Tu je potrebné najprv zistiť, či vlastník 
bude ochotný zeleň odstrániť.  
 
6.14.6 Zabezpečiť pravidelné čistenie v okolí zberných nádob pri zástavke MHD na 
Seredskej ulici oproti Pošte (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236109) 
Zberová spoločnosť bola upozornená na dočisťovanie priestoru pri zastávke MAD na 

Seredskej   ulici v čase zberu triedeného odpadu a pri výsype malej smetnej nádoby. 
V  prípade  ak  sa  na  verejnom  priestranstve  bude  nachádzať  nezákonne uložený odpad 
(handry, nábytok, iné) odbor komunálnych služieb zabezpečí zneškodnenie odpadu, 
bezodkladne po jeho nahlásení resp. zistení. 
V  zmysle  čl. 15 ods. 1)  VZN č.  557 oznámiť  nezákonné  umiestnenie  odpadu  na  území 
mesta môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba na: 
a) na mestskú políciu mesta Trnava, 
b) na mestský úrad - v Klientskom centre, 
c) na okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie 
 
6.14.7 Opätovná požiadavka na obnovenie dopravného vodorovného značenia (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236117):  

A) pri vjazde do Modranky z R1 smerom z Trnavy na ulicu Seredská  
B) križovatka Diaľničná – Seredská 
C)  Križovatka Jarná – Seredská 

Vodorovné dopravné značenie bude obnovované v II. štvrťroku 2022 v prípade priaznivých 
poveternostných podmienok. 
                                       
 
 
 
 
       JUDr. Igor Kršiak        

 

                                   
 

Telefón   IČO E-mail     Internet 
033/32 36 146  00 313 114  tomas.motovsky@trnava.sk     www.trnava.sk 


