
ZÁPISNICA č. 4/2019   

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: 02.09.2019 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 

Marián Štrbo 

hostia z radu občanov podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Príspevky od občanov  
3. Príspevky od p. Bagin a p. Štrbu 
4. Správa poslanca o vybavovaní vecí týkajúcich sa MČ Modranka 

 

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: 

Predstúpil p. Kramár, ktorý znovu predložil pripomienku k zjednosmerneniu Bosniackej ulice. 

Stanovisko Mesta Trnava bolo, že žiada o špecifikáciu požiadavky na zjednosmernenie ulice. Žiada 

o prejazd cez Bosniacku smerom ku škole tak, aby bol od základnej školy zákaz vjazdu.  

P. Kramár sa vrátil k pripomienke na osadenie obrubníkov, na ktoré reagovalo Mesto Trnava 

v odpovediach z 1.7.2019. VMČ požiada o dovysvetlenie odpovede. Vedúci príslušného odboru na 

mestskom úrade odišiel z funkcie, bude to riešiť jeho nástupca.  

P. Kramár namieta odpoveď ohľadne nezriadenia internetu v odpovedi Mesta Trnava. Keďže ide 

o krajské mesto, je vhodné, aby na verejnom priestranstve bolo internetové pripojenie. P. Štrbo 

oboznámil VMČ, že klub dôchodcov môže žiadať o prípojku internetu z participatívneho rozpočtu. 

Problém je, že budovu denného centra užíva viacero klubov.  

Predstúpila p. Petková, ktorá predložila opätovne zámer p. Gajarského požiadať o financovanie 

projektu Vianočná tirnavia šachových nádejí, ktorý sa má uskutočniť 14.12.2019, žiada o sumu 1.400,- 

EUR z financií VMČ. Predsedkyňa VMČ oznámila p. Petkovej, že VMČ sa predbežne rozhodlo tento 

projekt nepodporiť. 



P. Petková žiadala o prečistenie kanálu na Dedinskej ulici. Predsedkyňa VMČ oznámila, že celá Dedinská 

ulica bude prečistená (kanály).  

P. Kramár žiada o predloženie schválených projektov, kedy o nich bolo hlasované a akým pomerom 

bolo schválené. P. Kramár žiada o vysvetlenie zápisnice z marca 2019, kde bolo uvedené, že bolo 

podaných 9 projektov. Predsedkyňa VMČ vysvetlila, že nešlo o podané projekty, ale o predbežné 

požiadavky na financovanie, reálne sa hlasovalo iba o tých projektoch, ktoré boli podané oficiálne.  

VMČ sa dohodlo, že zápisnicu z marcového zasadnutia opraví tak, že boli predložené požiadavky na 

financovanie, nie hotové projekty. 

 

K bodu 3: 

P. Bagin referuje o stave konaní ohľadne problematického domu na Dedinskej ulici, kde bolo 
podozrenie na nelegálnu ubytovňu. Majitel dostal pokutu, bolo požiadané o dodatočné kolaudačné 
rozhodnutie, nebolo schválené, má predložiť nový projekt. Sú tam prihlásení 4 ľudia, ktorí tam majú 
bývať. Realita je však taká, že v danom dome žije cez 15 ľudí. Na danom súpisno čisle sa evidujú 
nedoplatky za smeti.  
Bola podaná požiadavka na čistenie všetkých kanálov na Dedinskej ulici. 
P. Bagin informuje o plánovanom predložení projektu Deň Modrančanov – rovnaká akcia, ktorá bola 
pred dvomi rokmi v škole – stretnutie troch generácii, v škole, 21.9. Bude k tomu sprievodný program 
– turnaj vo futbale, súťaž vo varení gulášu, súťaže, grilovanie.  
P. Štrbo žiada o rekonštrukcie úsekov ciest od Rajčurskej po Bosniacku a Pútnickej ulice 
 
 
K bodu 4: 
Poslanec informoval o vybavení podnetov – výtlky, bubny, značky, zostalo vyznačenie úrovne 
križovatky, stopky, bolo požiadané o človeka, ktorý bude mať na starosti údržbu Modranky, 
koordinácia s ľuďmi, ktorí robia aktivačné práce 
 

Požiadavky VMČ na MsÚ: 

1. VMČ žiada o opätovné prerokovanie požiadavky na verejný internet na ulici Ivana Krasku 
2. VMČ žiada o kontroly prejazdu ulica Ivana Krasku smerom k HAVI nákladnými vozidlami 
3. VMČ žiada o čistenie všetkých kanálov na Dedinskej ulici a Bosniackej ulice viac ako len 2x 

do roka.  
4. VMČ žiada o preverenie situácie ohľadom smetných nádob a nedoplatkov za odvoz smetí 

v dome na ul. Dedinská č.96.  

V Trnave dňa 13.09.2019 

 

                                                      Predseda VMČ: 

 

                                                                                         ________________________ 

                                                                            Lenka Bagin 

 

Príloha: Prezenčná listina 


