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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 zo 7.3.2022 
 
Vážený pán Moncman, 
     dňa 11. marca 2022 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 6, ktoré sa konalo 7. marca 2022. 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. 

 
6.15.1 Informovať VMČ o spôsobe informovania obyvateľov mestskej časti Modranka 
o parkovacej politike mesta Trnava zabezpečiť riadne parkovanie vozidiel mimo 
chodníkov a na ceste tak, aby bolo v súlade s obmedzeniami stanovenými zákonom 
8/2009 o cestnej premávke; VMČ žiada o zaslanie „dobrej praxe“, ktorú mesto Trnava 
využilo v iných mestských častiach, kde sa už stanovili napríklad rezidentské zóny 
(zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií dáva informáciu ohľadom počtu vozidiel pred zavedením 
rezidenčného parkovania a po zavedení rezidenčného parkovania napríklad v Zóne R2 
Spartakovská. Podľa dostupných informácií bol v októbri 2021 uskutočnený prieskum počtu 
dopravných vozidiel v danej zóne. Počet vozidiel bol približne 450. Po zavedení rezidenčného 
parkovania je približný počet vozidiel 300. Zaznamenali sme výrazný pokles. Taktiež 
zavedenie parkovacej politiky má aj enviromentálne výhody a to také, že vozidlá stoja na 
vyznačených a zlegalizovaných parkovacích miestach a tým nezasahujú a neničia zeleň.  
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 

 
6.15.2 Opätovná požiadavka na obnovenie dopravného vodorovného značenia (zodp. 
Ing. Škoda, tel. 3236117):  

A) pri vjazde do Modranky z R1 smerom z Trnavy na ulicu Seredská  
B) križovatka Diaľničná – Seredská 
C) križovatka Jarná – Seredská 

Vodorovné dopravné značenie bolo zadané spolupracujúcej firme na obnovu s termínom do 
30.04.2022. 
 
6.15.3 Odstránenie nelegálnej skládky na adrese Dedinská 96 -  parcela registra C číslo 
180 z pohľadu zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov § 12 bod. 3 Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi (zodp. Ing. 
Bodišová, tel. 3236109) 



Odbor stavebný a životného prostredia predvolal vlastníka týkajúcej sa nehnuteľnosti na ústne 
pojednávanie spojené s miestnym šetrením, za účelom podania vysvetlenia súčasného stavu 
na nehnuteľnosti p. č. 180, na základe ktorého sa bude vo veci ďalej konať.  
 
Odbor komunálnych služieb na adrese Dedinská č.96 preveril nasledovné: 
- poplatok za komunálny odpad je na osobu s trvalým pobytom uhrádzaný,  
- poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu je uhrádzaný, 
- bolo zistené, že na adrese chýbajú nádoby na separovaný odpad a 1ks 120 l nádoby na 

komunálny odpad, tieto nezrovnalosti budú prerokované na zvolanom miestnom stretnutí. 
 
6.15.4 Opraviť výtlky na Jarnej ulici (Dedinská – Seredská) (zodp. Ing. Škoda, tel. 
3236117) 
Opravu výtlkov na ulici Jarná sme zaradili do programu realizácií opráv a údržby na mesiac 
apríl 2022. 
 
6.15.5 Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Jarnej ulice, prípadne 
informovať o stave vyhotovovania projektovej dokumentácie (zodp. Ing. arch. Horváth, 
tel. 3236245) 
Odbor územného rozvoja a koncepcií preverí možnosť vypracovania štúdie ako podklad pre 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre OIV. Vypracovanie projektovej dokumentácie 
a jeho realizácia podlieha schváleniu finančných prostriedkov do rozpočtu mesta. 
 
6.15.6 Zabezpečiť rekonštrukciu Pútnickej ulice výmenou povrchovej časti vozovky tak, 
ako bola pôvodne plánovaná (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236117) 
Rekonštrukcia, resp. oprava povrchu komunikácií na ulici Pútnická bude závisieť od schválenia 
navýšenia rozpočtu vo výdavkovej časti kapitálových výdavkov v 2. aktualizácii rozpočtu 
mesta. 
 
 
 

 
       JUDr. Igor Kršiak        
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