
ZÁPISNICA č. 2/2021   

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 6 – TRNAVA MODRANKA (ďalej len „VMČ“) 

______________________________________________________________ 

 

Miesto konania: Denné centrum , Dedinská ul .č. 9, Trnava – Modranka 

Dátum a čas konania: 14.6.2021 o 19:15 hod.,  

Prítomní členovia VMČ: 

Ing. Štefan Moncman, predseda VMČ 

Mgr. Zuzana Ješková, podpredseda VMČ 

Juraj Šarmír, poslanec 

Marián Štrbo 
 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Odpovede na úlohy VMČ zo zápisnice č. 1 /2021 
3. Požiadavky VMČ 
4. Informácie poslanca  
5. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie VMČ otvoril predseda  VMČ, ktorý konštatoval, že sú prítomní 4 členovia VMČ a že 
zasadnutie VMČ je uznášaniaschopné.  

K bodu 2: 

VMČ zobral na vedomie odpovede k požiadavkám VMČ zo zápisnice č.1, zároveň konštatuje že sme 
požadovali obnovenie dopravného značenia pre zvýšenie bezpečnosti a preto na požiadavkách trváme      

           - pri vjazde do Modranky z R1 smerom z Trnavy na Seredskú ulicu 
          Obnova vodorovného značenia bola zadaná, avšak pre poveternostné podmienky a skutočnosť, 
že práce musia byť realizované počas noci, ešte nebola zrealizovaná. 
           - na križovatke Diaľničná – Seredská 
          V danej križovatke príde k úprave dopravného značenia a v tej súvislosti je pripravovaný nový 
návrh riešenia, ktorý bude po spracovaní konzultovaný s okresným dopravným inšpektorátom. 
           - na križovatke Jarná - Seredská  
          Dopravné značenie bude zadané na obnovu spolu s križovatkou Diaľničná - Seredská. 
 

K bodu 3: 

VMČ požaduje 

- informáciu v ktorých mesiacoch bude realizované kosenie trávnatých porastov v mestskej 
časti. VMČ požaduje častejšie kosenie frekventovaných miest ( pred denným centrom, oproti 



budove farského úradu, v okolí cintorína, oddychová zóna pred areálom školy, pred Kultúrny  
domom 

- informáciu koľko krát a v ktorých mesiacoch bude realizované orezávanie živých plotov 
a stromov v rámci mestskej časti 

- riešiť situáciu dlhodobo odstavených vozidiel na uliciach Javorová 27, Dedinská 38, Dedinská 
Coop Jednota, Ivana Krasku 29 

- obnoviť dopravné značenie požadované  v zápisnici č. 01/2021 
- pri vjazde do Modranky z R1 smerom z Trnavy na Seredskú ulicu 
 - na križovatke Diaľničná – Seredská 
- na križovatke Jarná - Seredská  

 

K bodu 4: 

- Poslanec informoval o aktuálnych témach v rámci mestskej časti Modranka 
 

K bodu 5 

Na stretnutí VMČ bola prerokovaná problematika MHD  a pripomienky budú zaslané v termíne 
do 30.6.2021. 
 

 

 

V Trnave dňa 14.6.2021 

                                                            predseda VMČ: 

 

                                                                                                 ________________________ 

                                                               Štefan Moncman 

Príloha: Prezenčná listina  
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