
ZÁPISNICA č. 1/2022   

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

______________________________________________________________ 

 

Miesto konania: Kultúrny dom , Seredská ul ., Trnava – Modranka 

Dátum a čas konania: 17.01.2022 o 19:15 hod., Neverejné stretnutie 

Prítomní členovia VMČ: 

Ing. Štefan Moncman, predseda VMČ 

Juraj Šarmír, poslanec 

Mgr. Zuzana Ješková 

Marián Štrbo 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácie poslanca  
3. Požiadavky VMČ a občanov 
4. Rôzne 

 
K bodu 1:  

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

K bodu 2: 

Poslanec, pán Juraj Šarmír, informoval VMČ o nasledovných bodoch: 

 realizácii skúšobnej prevádzky nových „nehlučných“ retardérov v meste 
 o stave projektu telocvične v ZŠ s MŠ a parkoviska; čaká sa na pridelenie financií od 

Ministerstva školstva po doplnení projektu mestom Trnava 
 parkovaní v MČ Modranka z dôvodu sťažností obyvateľov; mesto Trnava kontinuálne 

presadzuje politiku rezidentského parkovania pričom na viacerých uliciach mestskej časti 
Modranka nie sú dodržané pravidlá státia motorových vozidiel na ceste a na chodníku podľa 
zákona 8/2009 o cestnej premávke 

 kontrolný deň na stavenisku chodníka Mikovíniho  - Vodná; zhotoviteľ musí viaceré prvky 
stavby osadiť dodatočne z dôvodu vadného plnenia; uvedené spôsobí posunutie termínu 
dostavby osvetlenia a obmedzenia občanov pri prechode chodníkom 

 obslužnej komunikácii Modranka-Juh; po odkúpení prvotnej časti pozemkov mestom bude 
započatý riadny proces výkupu pozemkov pod obslužnou komunikáciou 

 protihlukovej bariéry R1; Národná diaľničná spoločnosť odmieta výstavbu protihlukovej steny 
z dôvodu plánovaného rozšírenia R1 v tejto časti na 6 pruhov 

 chodníku Jarná – Štvorlístok, kde by mala začať výstavba tohto chodníka po vysúťažení 
zhotoviteľa stavby 

 osvetlení v LUX-e a riešení orezania existujúcich stromov; stromy budú orezané a tam kde to 
nebude možné budú osadené nové výložníky na existujúce stĺpy tak, aby riadne osvetľovali 
okolitý priestor  

 aktualizácii projektu ulica Ivana Krasku a priestor pred Denným centrom; je potrebné znovu 
osloviť vlastníkov dotknutých nehnuteľností, aby mohol byť projekt sfinalizovaný 



 prechode pri prvej zástavke v MČ Modranka; požiadať o spracovanie projektového riešenia 
prechodu na ulici Seredská 

 mestských pozemkoch pri potoku Trnávka za ulicou Dedinská, kde sa rieši stanovenie nájmu 
za užívanie týchto mestských pozemkov občanmi  

 

K bodu 3: 

Požiadavky VMČ a občanov na MsÚ: 

 Dopravným značením určiť  parkovanie tak, aby obslužné autá vošli do zberného dvora na ulici 
Seredská 

 Informovať VMČ o termíne výstavby telocvične s prihliadnutím na pridelenie finančných 
prostriedkov na stavbu z rozpočtu mesta Trnava ako aj Ministerstvom školstva 

 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 

 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  

 Zabezpečiť spracovanie projektového riešenia prechodu pre chodcov pri prvej autobusovej 
zastávke na ulici Seredská v mestskej časti Modranka  

 Zabezpečiť pravidelné čistenie v okolí zberných nádob pri zástavke MHD na Seredskej ulici 
oproti Pošte 

 Opätovná požiadavka na obnovenie dopravného vodorovného značenia:  
A) pri vjazde do Modranky z R1 smerom z Trnavy na ulicu Seredská  
B) križovatka Diaľničná – Seredská 
C) Križovatka Jarná – Seredská 

 

 

V Trnave dňa 17.01.2022 

                                                            Predseda VMČ: 

 

                                                                                                 ________________________ 

                                                               Štefan Moncman 

Príloha: Prezenčná listina 17.01.2022 

 


