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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 zo 4.10.2021 
 
Vážený pán Moncman, 
     dňa 14. októbra 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 6, ktoré sa konalo 4. októbra 2021. Nižšie sú uvedené odpovede na požiadavky 
vznesené na predmetnom rokovaní.  
     V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, 
ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri každej požiadavke. 

 
6.13.1 Opakovaný zber konárov načasovať na koniec októbra (zodp. Ing. Bodišová, tel. 
3236109) 
Termíny mobilného zberu bioodpadu – konárov a orezov zo stromov pri rodinných domoch sa  
každý rok obmieňajú. To znamená budúci rok nebude lokalita Modranka naplánovaná na    
začiatku mesiaca. 
 
6.13.2 Opraviť, resp. vymeniť zámok informačnej tabule pri základnej škole (zodp. Ing. 
Stanová, tel. 3236145) 
Informačná tabula pri ZŠ a MŠ I. Krasku bude v rámci regulácie počtu informačných tabúl 
v meste Trnava odstránená. 
 
6.13.3 Obnoviť dopravné značenia – urgencia (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117): 
 - pri vjazde do Modranky z R1 smerom z Trnavy na Seredskú ulicu 
Odbor dopravy bude urgovať u spolupracujúcej firmy vykonanie obnovy dopravného značenia. 
 - na križovatke Diaľničná – Seredská a Jarná - Seredská 
Návrh zmeny dopravného značenia v križovatke ulíc Diaľničná - Seredská bude konzultovaný 
s dopravným inšpektorátom v a prípade súhlasu bude zadaný na realizáciu spolu s obnovou 
dopravného značenia na ulici Jarná – Seredská, ako bolo prisľúbené.  
 
6.13.4 Zabezpečiť pravidelné čistenie priestoru stojiska zberných nádob pri zastávke 
Pošta pri každom vyprázdňovaní zberných nádob na triedený odpad (zodp. Ing. 
Bodišová, tel. 3236109) 
Zberová spoločnosť bola upozornená na dočisťovanie priestoru pri MHD zastávke na 
Seredskej ulici v čase zberu triedeného odpadu. 
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