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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 zo 4.11.2019 
 
Vážená pani Bagin, 
     dňa 12. novembra 2019 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 
6, ktoré sa konalo 4. novembra 2019. 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. 

 
6.7.1 Riešiť verejný internet pred Denným centrom v Modranke (zodp. Ing. Otčenáš, tel. 3236982) 
Mestská optická sieť TOMNET, ktorú používa spoločnosť TT-IT, s.r.o. aj pri prevádzke verejných wifi 
prístupových bodov, nie je aktuálne dostupná v MČ Modranka. V samotnej Modranke existuje chránička 
ako predpríprava pre uloženie optického vedenia, ktorá bola budovaná v rámci rekonštrukcie osvetlenia 
v MČ. Nie je však vytvorený prepoj medzi Trnavou a Modrankou, t.j. nie je možné v rámci mestskej siete 
Modranku pripojiť a ani vytvoriť prípojný bod. 
Sieť (resp. prepojenie Trnavy a Modranky) je samozrejme možné dobudovať, avšak výkopové práce, 
uloženie chráničky, zafúknutie kabeláže a jej vyzváranie bude určite finančne náročné a bude sa 
pohybovať rádovo v desiatkach tisíc eur. Ak má Mesto Trnava, resp. mestská časť záujem, TT-IT 
zabezpečí cenovú ponuku a po vystavení objednávky aj samotnú realizáciu pripojenia. 
Lacnejšou alternatívou je vybudovanie rádiového prepojenia medzi Trnavou a Modrankou, ktoré sa 
odhadom bude pohybovať v jednotkách tisícoch eur, ale takéto spojenie nedosahuje parametrami 
vybudovanie optického pripojenia a môže byť rušené rôznymi externými vplyvmi. 
 
6.7.2 Informovať o aktuálnom stave realizácie chodníka na Seredskej ulici od križovatky Jarná – 
Seredská až po zberný dvor (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134) 
V mesiacoch 09-10/2019 prebehlo verejné obstarávanie realizátora stavby na kľuč (zhotoviteľ spracuje 
projektovú dokumentáciu a po vydaní stavebného povolenia aj zrealizuje stavbu) investičnej akcie 
,,Chodník Seredská ulica č.158-176“, verejné obstarávanie bolo ukončené a momentálne plynú 
zákonné lehoty na podpis zmluvy s víťazným uchádzačom. 
Je predpoklad, že projektová dokumentácia tejto akcie bude spracovaná a odovzdaná na začiatku roka 
2020, následne bude potrebné majetkovo usporiadať dotknuté pozemky, podať žiadosť o stavebné 
povolenie a po vydaní stavebného povolenia nastane realizácia stavby. 
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