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Vec 
Odpoveď na požiadavku VMČ č. 6 zo zasadnutia 7.11.2017 
 
Vážený pán Šarmír, 
dňa 16. novembra 2017 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia 
VMČ č. 6 konaného 7. novembra 2017. Na požiadavky vznesené na tomto zasadnutí Vám 
zasielame nasledovné odpovede.  
V prípade otázok, resp. ďalších pripomienok k požiadavke, sa prosím obráťte na 
zodpovedného zamestnanca, na ktorého je kontakt uvedený v zátvorke. 
 
6.37.1 Poskytnúť oficiálne stanovisko odboru dopravy na posúdenie žiadosti p. 
Mendíka na vyznačenie obytnej zóny na Javorovej ulici (zodp.: Ing. Babinec, tel. 
3236112) 
Požiadavku odstúpime na Okresný dopravný inšpektorát na odsúhlasenie. V prípade 
súhlasného stanoviska bude požiadavka zrealizovaná. 
 
6.37.2 Informovať o vybudovaní protihlukovej steny a zníženiu nadmerného hluku na 
R1 pri Modranke (zodp.:  Ing. arch. Guniš, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ požiadal listom zo dňa 7.12.2017 Národnú 
diaľničnú spoločnosť o aktuálne informácie o stave realizácie ochrany pred expozíciou hluku 
v mestskej časti Trnava – Modranka. O odpovedi NDS Vás budeme informovať.  
 
6.37.3 Zimnú údržbu na Dedinskej ulici vykonávať ekologickým materiálom – nie 
chlorid sodný, ale chlorid horečnatý (solmag) (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Nakoľko je už zahájená zimná údržba bude použitý štandardne obstaraný posypový materiál 
pre celé územie mesta Trnava. 
 
6.37.4 Pripomienky k MAD (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112): 
-  zachovať smerovanie linky č. 14 cez Hospodársku ulicu (nie cez Kollárovu) 
- spoje prispôsobiť príchodom a odchodom vlakov 
- doplniť spoje 
- pretrasovať linku č. 21 v zmysle prílohy 
Linka č. 14 bude aj v nasledujúcom období vedená ulicou Hospodárskou (viď. cestovný 
poriadok platný od 10.12.2017). Spoje MAD boli prispôsobené odchodom vlakov, v rámci 
možností dopravcu boli doplnené spoje a na toto obdobie nebola zahrnutá zmena trasy linky 
č. 21, nakoľko už v priebehu roku 2017 boli vytypované iné linky na presmerovanie.   
 
6.37.5 Osvetliť priechod pre chodcov na Seredskej ulici pri križovatke s Pútnickou 
(zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Do konca roka 2017 sa s touto investíciou nepočíta. V prípade schválenia dostatočných 
finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2018 je možné sa touto požiadavkou zaoberať. 
 
 



6.37.6 Vyčistiť priestor po odstránení betónového plotu – nelegálna skládka odpadu 
a náletové dreviny (zodp. Ing. Miterková, tel. 3236237) 
Mestský úrad v Trnave, Odbor stavebný a životného prostredia po obhliadke priestoru zistil 
nezákonne uložený odpad na Ul. I. Krasku a odstúpil záležitosť na riešenie Odboru dopravy 
a komunálnych služieb. ODaKS zabezpečil v dňoch 15.11.2017 a 16.11.2017 
prostredníctvom menších obecných služieb odstránenie všetkých nezákonne uložených 
odpadov na trase od mosta na Ul. I. Krasku (vrátane nehnuteľnosti, z ktorej bol v minulosti 
odstránený betónový plot) smerom z Modranky okolo bývalých mraziarní na Ul. I. Krasku č. 
31 až po hlavnú cestu na Zeleneč.  
 
6.37.7 Vzhľadom na absenciu protihlukovej steny osadiť na R1 pri Modranke dopravnú 
značku max. povolená rýchlosť 70 km/h (zodp. Ing. Babinec, tel. 3236112) 
Komunikácia na ceste R1 nie je v majetkovej ani inej správe mesta. Túto činnosť vykonáva 
Národná diaľničná spoločnosť a povoľovacím orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR. Mesto Trnava požiada príslušný povoľovací orgán o vydanie určenia na použitie takého 
dopravného značenia.  
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