
ZÁPISNICA č. 4/2022   

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

______________________________________________________________ 

Miesto konania: Denné centrum Trnava – Modranka 

Dátum a čas konania: 02.05.2022 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: 

K termínu zasadnutia  výboru mestskej časti neboli doručené odpovede mesta Trnava na požiadavky 
VMČ č. 6 konaného dňa 04.04.2022.  Zároveň avizujeme chýbajúce odpovede k zápisnici z 07.03.2022. 
Odpoveďami sa výbor bude zaoberať po ich doručení. 

K bodu 3: 

V rámci tohto bodu na základe podnetu poslanca p. Šarmíra zástupca firmy JESS, pán Tomáš Vavruška, 
predstavil podrobne zámer „Zelený vodík“ v KU Modranke. O prítomnosti pána Vavrušku a jeho 
predstavovaní zámeru neboli dopredu informovaní členovia VMČ, ani obyvatelia Modranky a prioritne 
obyvatelia dotknutých lokalít. Pán Vavruška vyjadril ochotu zorganizovať stretnutie, kde by bol zámer 
„Zelený vodík“ diskutovaný aj s obyvateľmi Modranky, ak bude o také stretnutie záujem. Prítomnými 
bolo zároveň odsúhlasené, že táto prezentácia v žiadnom ohľade nepredstavuje verejné prerokovanie 
pripomienok verejnosti, ktoré vzniesli obyvatelia v konaní o prerokovaní zámeru „Zelený vodík“ pred 
Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

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

- Požiadavke na osadenie smetných košov na psie exkrementy  na uliciach Pútnická pri dome 
smútku, ul. Rajčurská z boku reštaurácie PEMINO na zelenej ploche. 

- O postupe realizácie na chodníku Seredská – zberný dvor 



- Postupe výkupu resp. vyvlastnenia ostávajúcich pozemkov Mikovíniho – Vodná 
- Potrebe statického posúdenia mostu nad Trnávkou v smere k športovému areálu Modranka 

 
K bodu 4: 

Požiadavky VMČ a občanov na MsÚ: 

1) Podať informáciu o ďalších aktivitách a používaní Kultúrneho domu v Modranke 
 

K bodu 5:     

Deň detí bude v mestskej časti Modranka dňa 3.6.2022 od 12:00 – 19:00 hod na ihrisku v Areáli 
zdravia.  Deň detí bude organizovať občianske združenie Záchranný systém Slovensko spolu s 
Trnavským samosprávnym krajom.  

 
- Termíny VMČ na nasledovné obdobie: 

1. 06.06.2022 
 
 
 
 

V Trnave dňa 02.05.2022 

                                                                                                 ________________________ 

                                             Ing. Štefan Moncman, predseda VMČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

1. Prezenčná listina 02.05.2022 


