
ZÁPISNICA č. 3/2019   

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 6 – TRNAVA MODRANKA (ďalej len „VMČ“) 

______________________________________________________________ 

 

Miesto konania: Denné centrum , Dedinská ul .č. 9, Trnava – Modranka 

Dátum a čas konania: 13.05.2019 o 19:00 hod. 

Prítomní členovia VMČ: 

Bc. Lenka Bagin, predseda VMČ 

Ing. Štefan Moncman, podpredseda VMČ  

Juraj Šarmír, poslanec 

Ing. Vladimír Hrčka 

JUDr. Ing. Mária Košťálová, zapisovateľ 

Martina Šarvaicová 

Marián Štrbo 

hostia z radu občanov podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Rozšírenie Merkury market 
3. Odpovede z mesta na predchádzajúce požiadavky VMČ 
4. Podklady na stretnutie vedenia mesta s obyvateľmi v Modranke  
5. Návrhy občanov a rôzne 

 
K bodu 1:  

Zasadnutie VMČ otvorila predsedkyňa VMČ, ktorá konštatovala, že je prítomných 6 členov VMČ a že 

zasadnutie VMČ je uznášaniaschopné. 

K bodu 2: 

Predsedkyňa VMČ informovala občanov o odpovedi k pripomienke občanov k posudzovaniu vplyvov. 

Hluková štúdia potvrdila prekročenie normy hluku na Seredskej ulici. Občianka sa informovala na 

štádium prípravy výstavby novej cesty k Merkury Marketu. Poslanec informoval, že projekt je takmer 

dokončený, pristúpi sa k odkupovaniu pozemkov. P. Hrčka navrhuje, aby na 3. mestskom zastupiteľstve 

bol prerokovaný výkup pozemkov. Poslanec bol požiadaný o promptné podanie žiadosti 

o prerokovanie na MZ.  

K bodu 3: 

Predsedkyňa VMČ informovala VMČ a občanov o odpovediach z mesta: 

Hľadá sa technické riešenie retardéra pri MŠ Meduška. VMČ prerokovalo potrebu riešenia retardéra. 

Pán Kotvás informoval, že obyvatelia dotknutej ulice žiadajú zrušenie retardéra. Zorganizovali 

podpisovú akciu za zrušenie retardéra. Žiadosť s podpismi predložil VMČ a predloží ju aj na Mestský 

úrad Trnava. Kópia žiadosti odovzdaná aj členom VMČ. V okolí retardéra je zvýšený hluk, ľudia cúvajú 

na prechode, retardér je poškodený, obáva sa znečistenia spodnej vody. Pán Kotvás osobne oslovil 



oddelenie dopravného inšpektorátu Trnava. Pracovník, na ktorého meno si nespomína, mu zrušenie 

spomalovača podľa slov pána Kotvása odobril (dané tvrdenie pána Kotvása sme si vyžiadali na 

dopravnom inšpektoráte a odpoveď bude doložená k zápisnici VMČ). P. Petková ozrejmila komunikáciu 

s mestom týkajúcu sa retardéra v minulosti. Predsedkyňa VMČ informovala o potrebe zabezpečenia 

bezpečnosti v okolí materskej školy. Dopravné značky nezabezpečia dodržiavanie rýchlosti. Aktuálna 

problematika na ul. Ivana Krasku v okolí ZŠ s MŠ jasne ukazuje, že žiadne dopravné značenie a ani 

merač rýchlosti nezabránia rýchlej jazde proti pravidlám cestnej premávky. VMČ sa uznieslo na tom, 

že požiada mesto, aby sa dal vypracovať odborný posudok Dopravným inšpektorátom, či je možné 

zabezpečiť bezpečnosť v okolí škôlky inými prvkami v takom rozsahu, ako to zabezpečuje retardér.  

Podľa odpovede z mesta číslo 6.1.6 nie je zrejmé, v koho vlastníctve je komunikácia medzi Modrankou, 

mraziarňami a cestou na Zeleneč a aký má charakter táto komunikácia. VMČ žiada o zaradenie 

komunikácie medzi miestne komunikácie. 

Predsedkyňa VMČ namieta na odpoveď z mesta číslo 6.1.2. Koncom marca 2019 pani ministerka 

Matečná ohlásila novú vlnu pozemkoých úprav v hodnote 45mil Eur o ktoré musí mesto požiadať.  

Poslanec informoval VMČ o plánovaných investíciách v MČ Modranka. 

K bodu 4: 

Predsedkyňa VMČ navrhla, aby mesto na stretnutí s občanmi odprezentovalo, čo sa uskutočnilo 

v Modranke za posledné obdobie a čo sa plánuje realizovať v nasledovnom volebnom období. 

Poslanec má zabezpečiť termín s vedením mesta v dostatočnom časovom predstihu.  

K bodu 5: 

• Občan sa sťažuje na stav ulíc po výkopových prácach Telekomu – poslanec prisľúbil 
kontaktovať zástupcu Telekomu nech skontroluje stav ulíc  

• Pán Kramár pred zasadnutím VMČ písomne navrhol zjednosmernenie Bosniackej. Poslanec 
následne navrhol, aby sa dala vypracovať nezáväzná štúdia na zjednosmernenie ulíc 
Bosniacka (Stará, Nová), Vodná, Rajčurská a Hraničná, po predložení štúdie sa k tomu vyjadrí 
VMČ. Na uliciach sa parkuje tak, že reálne nie je možné prechádzať v oboch smeroch.  

• Pán Kramár navrhol, aby bol využitý mestský pozemok, ktorý vedie popri chodníku ku škole, 
ale je oplotený, v súčasnosti je pozemok oplotený a nevyužívaný. Navrhujeme otvoriť 
diskusiu, čo by sa na danom frekventovanom mieste dalo riešit pre širokú verejnosť.  

• Občan žiada VMČ, aby poslal na mesto žiadosť o preškolenie, poučenie koscov, nakoľko je 
niekoľko stromov, ktoré majú zaseknuté do kmeňa. Navrhuje požiadať mesto o ochranu 
kmeňov od spodu, aby sa niečo podobne už nevyskytlo v budúcnosti. 

• žiadosť od občana o odstránenie invazívnych drevín, v rozsahu ako im to udeľuje zákon 

• VMČ prerokovalo čiernu skládku po ceste na Peugeot. Ide o pozemky vo vlastníctve veľa 
drobných vlastníkov. VMČ žiada Mesto o riešenie čiernej skládky pri ceste v smere 
k Peugeotu a o fotopascu k čiernej skládke 

• Občan žiadal o výrub stromu - brezy, ktorý niekto v minulosti osekal a zanechal iba peň 

• P. Štrbo žiada o fotopascu k zbernému dvoru, keďže mimo otváracích hodín nosia ľudia 
odpad pred bránu zberného dvora v rozširujúcom sa množstve 

• Na Seredskej je vyvalená značka – pri autobusovej zastávke oproti Chladtransu už niekoľko 
mesiacov neriešený podnet na Odkaze pre starostu 

• Predsedkyňa VMČ informovala o nájazdoch na ul. stará Bosniacka. Nájazdy sú legálne 
a povolené mestom Trnava. Písomné potvrdenie by malo byť doručené v dohľadnej dobe.  

• Pán Hrčka upozornil na odpoveď z mesta číslo 6.1.5. Pôvodná žiadosť bola mienená na 
výsadbu stromov po smere toku Trnávky od mosta-športového areálu po Mlyn za 
Modrankou.  

 

 



 

 

Požiadavky VMČ na MsÚ: 

• VMČ žiada o vypracovanie odborného posudku, či a ako by molo možné zabezpečiť 
bezpečnosť v okolí škôlky na Dedinskej ulici v rovnakom rozsahu, ako to zabezpečuje 
retardér 

• VMČ žiada o zaradenie komunikácie medzi Modrankou, mraziarňami a Zelenčom medzi 
miestne komunikácie 

• VMČ žiada o vypracovanie nezáväznej štúdie na zjednosmernenie ulíc Bosniacka (Stará, 
Nová), Vodná, Rajčurská a Hraničná 

• VMČ žiada Mesto o riešenie čiernej skládky na Automobilovej ulici pri kruhovom objazde – 
zjazd na poľnú cestu a o fotopascu k čiernej skládke 

• VMČ žiada o fotopascu pri zbernom dvore 

• VMČ žiada o pozemkové úravy, o ktoré treba zažiadať Ministerstva pôdohospodárstva 

• VMČ žiada o opravu vyvalenej dopravnej značky na Seredsej ulici, autobusová zastávka č.3 

• VMČ žiada o vyjadrenie k výsadbe popri Trnávke, v smere toku rieky smer Mlyn za 

Modrankou 

 

V Trnave dňa 14.5.2019 

 

 

 

 

Zapisovateľ:      Predseda VMČ: 

 

_________________________    ________________________ 

Mária Košťálová     Lenka Bagin 

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 

 Odpoveď z dopravného inšpekotrátu na tvrdenie pána Kotvása z Dedinskej ulice 


