
ZÁPISNICA č. 3/2022   

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

______________________________________________________________ 

Miesto konania: Denné centrum Trnava – Modranka 

Dátum a čas konania: 04.04.2022 o 19:15 hod. 

Prítomní členovia VMČ: 

p. Štefan Moncman, predseda VMČ 

p. Juraj Šarmír, poslanec 

p. Zuzana Ješková 

p. Martina Šarvaicová 

p. Vladimír Hrčka 

p. Marián Štrbo 

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 predseda VMČ, ktorý konštatoval, že sú prítomní 6 členovia VMČ a teda VMČ 

je uznášaniaschopný.  

K bodu 2: 

VMČ berie na vedomie odpovede mesta Trnava, očakávame ešte chýbajúce odpovede. 

K zaslaniu „dobrej praxe“ ohľadom parkovania, požiadavka 6.15.1, sme dostali nasledovnú odpoveď 

(výňatok): „Čo sa týka zavedenia zákazu parkovania na chodníkoch, táto úprava od 1.4 opäť nie je 

v platnosti a bol vydaný odklad na túto zmenu. Mesto Trnava neinformuje o legislatívnych zmenách, 

nakoľko to nie je v kapacitných možnostiach mestského úradu.“ 

VMČ Modranka zastáva názor, že je potrebné informovať obyvateľov vopred, pred zavedením 

obmedzujúcej legislatívnej zmeny týkajúcej sa parkovania. Informovaním obyvateľov vopred získa 

i mesto Trnava výhodu v tom, že môže do značnej miery ovplyvniť správanie sa obyvateľov čo sa týka 

parkovania, a to dobrovoľne, bez uplatňovania represívnych opatrení v podobe pokút. Napriek tomu, 

že mesto Trnava nemá povinnosť informovať o legislatívnych zmenách, je možné v záujme dobrých 

vzťahov s obyvateľmi, ako aj lepšieho vymáhania nastávajúcej zákonnej povinnosti, tak urobiť 

proaktívne. 

VMČ Modranka vie spolupracovať s mestom Trnava na vytvorení takéhoto informačného listu, ktorým 

by obyvatelia boli oboznámení s novými povinnosťami. Ďalej by sme radi otvorili diskusiu vo veci 

alternatívneho dopravného riešenia, ktorým by boli potrebné parkovacie miesta vytvorené 

(jednosmerná ulica, prípadne iné vhodné riešenia). 



K bodu 3: 

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

- Otváraní obálok na zhotoviteľa chodníka Mikovíniho – Vodná ulica.  
- O predloženej urgencii na zametanie ulíc v Modranke 
- O používaní e-bikov a kapacity stojísk v Modranke, pripravovanom projekte pre 

stredoškolákov ( prenájom bicykla na celý rok)  
- „bubnoch“ na asfaltovom chodníku Seredská   
- Zámere „Zelený vodik“ v KU Modranke 

 
K bodu 4: 

Požiadavky VMČ a občanov na MsÚ: 

1) Podať informáciu o ďalších krokoch v požiadavke VMČ č. 6.15.4 zo dňa 7.3. 2022 – nelegálna 
skládka na ulici  Dedinská 96 

2) Podať podrobnú informáciu  o stave projektu –  „Obslužná komunikácia Modranka Juh“ aj 
vzhľadom k tomu, že v priemyselnej zóne Empark dochádza k žiadostiam o budovanie nových 
projektov a prevádzok (zámer „Zelený vodík“ predložený na posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie zámeru) 

3) Rozšírenie zámeru na vytvorenie parkovacích miest na Ulici Ivana Krasku (pri škole) projekt 
č. 16/2021  pre potreby ZŠ s MŠ Trnava – Modranka; pôvodne bolo plánované vytvorenie 
parkovacích miest prekrytím rigolov okolo cesty; takto však vznikne len obmedzený počet 
parkovacích miest, a preto VMČ Modranka, na základe žiadostí od obyvateľov, žiada 
o rozšírenie zámeru na časť zelenej plochy pred ZŠ Modranka, ktorá v súčasnosti nie je 
využívaná verejnosťou, či žiakmi základnej školy, samozrejme so zachovaním určitej časti 
drevín; dôvodom tejto požiadavky je vytvorenie aspoň minimálneho počtu parkovacích miest 
pre rodičov, ktoré by umožnili bezpečné vyloženie/naloženie detí prichádzajúcich do školy (v 
súčasnosti vzniká nebezpečná a ťažko zvládnuteľná dopravná situácia pred školou 
v exponovaných ranných a poobedných hodinách, kedy k vykladaniu/nakladaniu detí 
dochádza na ceste). 

4) Zabezpečiť opravu chodníka na ulici I. Krasku pred domom číslo 4254/23   
5) Zabezpečiť opravu oplotenia na ulici I. Krasku na parcele č. 290/2 
6) Žiadame zabezpečiť postupnú výmenu verejného osvetlenia za LED osvetlenie v rámci 

mestskej časti Modranka 
 

K bodu 5:    Termíny VMČ na nasledovné obdobie: 

1. 02.05.2022 
2. 06.06.2022 

 

V Trnave dňa 04.04.2022 

                                                                                                 ________________________ 

                                             Ing. Štefan Moncman, predseda VMČ 

Príloha:  

1. Prezenčná listina 04.04.2022 


