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Vec 
Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 z 14.6.2021 
 
Vážený pán Moncman, 
     dňa 22. júna 2021 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ 
č. 6, ktoré sa konalo 14. júna 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. 

 
6.12.1 Informovať, kedy sa budú kosiť trávnaté porasty v Modranke. VMČ požaduje 
častejšie kosenie frekventovaných miest (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
Kosenie sa vo všetkých mestských častiach vykonáva dva až štyrikrát ročne. V mestskej časti 
Modranka momentálne prebieha tretie kosenie. 
 
6.12.2 Informovať koľkokrát a v ktorých miestach bude vykonaný orez živých plotov 
a stromov v rámci mestskej časti (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236245) 
V mestskej časti Modranka bol tento rok vykonaný zatiaľ jeden orez živých plotov a stromov. 
Podľa potreby bude ešte v tomto roku vykonaný aj ďalší orez. 
 
6.12.3 Riešiť dlhodobo odstavené vozidlá na Ulici Javorová 27, Dedinská 38, pri COOP 
Jednota a I. Krasku 29 (zodp. JUDr. Ranuša, tel. 3236409) 
Na základe požiadavky VMČ bola do Modranky vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá na ulici 
Dedinskej (37, 38, 40) identifikovala 3 vozidlá, na ktoré bola umiestnená výzva k splneniu 
povinnosti držiteľa vozidla v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zahájili sme aj ďalší proces identifikácie jeho držiteľa s cieľom vyzvať ho 
aj iným spôsobom, aby vozidlo odstránil. Obdobne bolo postupované i v prípade vozidla na 
ulici I. Krasku (29).  
Čo sa týka vozidla na ulici Dedinskej pri COOP Jednota, týmto vozidlom sa mestská polícia 
zaoberala v lete 2020. Potom, čo mestská polícia bezúspešne realizovala všetky úkony 
smerujúce k odstráneniu vozidla držiteľom, vec bola postúpená Odboru komunálnych služieb, 
ktorý realizuje ďalšie kroky smerujúce k odstráneniu mestom.  
Vozidlom na Javorovej ulici sa mestská polícia zaoberala v novembri 2020. V tomto prípade 
je prekážkou ďalšieho postupu smerujúceho k odstráneniu vozidla stále prebiehajúce 
dedičské konanie. 
 



6.12.4 Obnoviť dopravné značenia pri vjazde do Modranky z R1 smerom z Trnavy na 
Seredskú ulicu, na križovatke Diaľničná – Seredská, na križovatke Jarná – Seredská 
/opakovaná požiadavka/ (zodp. Ing. Škoda, tel. 3236113) 
Odbor dopravy telefonicky urgoval obnovu uvedených dopravných značení. 
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