
ZÁPISNICA č. 2/2022   

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

______________________________________________________________ 

 

Miesto konania: Denné centrum Trnava – Modranka 

Dátum a čas konania: 07.03.2022 o 19:00 hod. 

Prítomní členovia VMČ: 

Štefan Moncman, predseda VMČ 

Juraj Šarmír, poslanec 

Zuzana Ješková 

Marián Štrbo 

Vladimír Hrčka 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Odpovede mesta Trnava na požiadavky výboru mestskej časti Trnava 
3. Informácie poslanca  
4. Požiadavky VMČ a občanov 
5. Rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie VMČ otvoril podpredseda VMČ, ktorý konštatoval, že sú prítomní 5 členovia VMČ a teda 
VMČ je uznášaniaschopný.  

K bodu 2: 

Prerokovanie odpovedí na požiadavky VMČ 

VMČ berie na vedomie odpovede mesta Trnava na požiadavky VMČ. K požiadavke ohľadom riešenia 
dopravy a parkovania členovia VMČ vyslovujú nespokojnosť odpoveďou k nasledovnej požiadavke: 

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) 

Cieľom otvorenia diskusie bolo nájsť spôsob, ako obyvateľom mestskej časti Modranka bez penalizácii 
dať na vedomie, že zákon o cestnej premávke je zmenený a nebude umožňovať parkovať na chodníku. 
VMČ Modranka navrhuje, aby mesto Trnava listom informovalo obyvateľov mestskej časti Modranka 
o nových zákonných povinnostiach s tým, že obyvatelia Modranky majú prioritne parkovať na vlastnom 
pozemku (ak to vjazd k pozemku rodinného domu umožňuje). Týmto by sa nepenalizovaným 
spôsobom zaslalo upozornenie a obyvatelia by mali tak možnosť na pripraviť na vymáhanie týchto 
povinností poriadkovými pokutami. Upozorniť by sa malo aj na politiku mesta Trnava ohľadom 
rezidentského parkovania, ktoré sa časom bude týkať aj mestskej časti Modranka. Predpokladá sa, že 
po takomto upozornení by časť motorových vozidiel mohla z ulíc zmiznúť. Ak by takéto opatrenie 



nepomohlo, v spolupráci s mestom Trnava navrhujeme zvážiť zmenu dopravného značenia 
a vytvorenie parkovacích miest na miestnych komunikáciách (napr. jednosmerná premávka). 
S vypracovaním znenia takéhoto upozornenia pre obyvateľov mestskej časti Modranka vie VMČ 
poskytnúť súčinnosť. 

K bodu 3: 

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

- Osadení cyklo-stojanov pred KD Modranka 
- Pracovnom rokovaní ohľadom lávky cez Trnávku ( pozemky, dokumentácia, ) – projekt 

pokračuje 
- O opätovnej situácii – nelegálnej skládke odpadu na Dedinskej 96 

 
K bodu 4: 

Požiadavky VMČ a občanov na MsÚ: 

1) Vzhľadom k eskalujúcemu konfliktu na Ukrajine žiada VMČ o informácie k Plánu evakuácie 
obyvateľstva pre prípad vzniku havárie alebo nehody na jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice 
ako aj  k Plánu ukrytia a to pre obyvateľov mestskej časti Modranka tak, aby vedeli kam sa 
majú ukryť a kam má smerovať evakuácia obyvateľstva v prípade jadrovej havárie, či inej 
krízovej situácie; odpoveď na túto požiadavku žiadame obratom čo najskôr osobitne prioritne 
bez ohľadu na zvyšné požiadavky VMČ 

 

2) 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 

 
3) Výbor mestskej časti Modranka žiada mesto Trnava o zaradenie existujúcej pozemnej 

komunikácie Modranka Zeleneč do pasportu miestnych komunikácií mesta Trnava a tým 
o finálne doriešenie cestného spojenia medzi mestskou častou Modranka a Zeleneč -  
konkrétne parcely registra C, č parcely 2002, katastrálne územie Modranka prepojenej na 
parcelu registra C, číslo parcely 554/4, katastrálne územie Zeleneč; uvedená pozemná 
komunikácia je využívaná na zabezpečenie komunikačného dopravného spojenia Modranky 
s okolitými obcami (Zeleneč, Hrnčiarovce), ako aj napojenie na cestu III. triedy č. 1287.  
 

4) Odstránenie nelegálnej skládky na adrese Dedinská 96 -  parcela registra C číslo 180 z pohľadu 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 12 bod. 3 
Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi. Nelegálna skládka – viď príloha.  
 

5) Opraviť výtlky na Jarnej ulici ( Dedinská – Seredská). 
 

6) Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Jarnej ulice, prípadne informovať 
o stave vyhotovovania projektovej dokumentácie. 
 

7) Zabezpečiť rekonštrukciu Pútnickej ulice výmenou povrchovej časti vozovky tak, ako bola 
pôvodne plánovaná. 

 

 

 

 



 

K bodu 5: 

Termíny VMČ na nasledovné obdobie: 

1. 04.04.2022 
2. 02.05.2022 
3. 06.06.2022 

 

 

 

V Trnave dňa 07.03.2022 

 

                                                            Predseda VMČ: 

 

                                                                                                 ________________________ 

                                                               Štefan Moncman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

1, Prezenčná listina 07.03.2022 

2, Fotografie z nelegálnej skládky 

 



Príloha č. 2 – fotografie z nelegálnej skládky 

 

 

 

 



 

 


