
ZÁPISNICA č. 1/2019   

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: 11.03.2019 o 19:00 hod. 

Prítomní členovia VMČ: 

Bc. Lenka Bagin, predseda VMČ 

Ing. Štefan Moncman, podpredseda VMČ  

Juraj Šarmír, poslanec 

JUDr. Ing. Mária Košťálová, zapisovateľ 

Martina Šarvaicová 

Marián Štrbo 

hostia z radu občanov podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Pozemkové úpravy 
3. Realizácia prvkov USES 
4. Žiadosť o passport zelene 
5. Žiadosť o digitálnu mapu mestskej časti Trnava Modranka 
6. Pomoc s povolením pri výsadbe popri Trnávke 
7. Riešenie pre neodborné ošetrenie stromov na trase Modranka - mraziarne – Zeleneč 
8. Dodatky/pripomienky od poslanca 
9. Príspevky od občanov a ďalšie návrhy od členov VMC 

 

K bodu 1:  

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

zasadnutie VMČ je uznášaniaschopné. 

 

Následne zasadnutie VMČ pokračovalo bodom 9, aby občania, ktorí chceli vystúpiť s príspevkom 

k diskusii, nemuseli zotrvať na celom zasadnutí, ak o to nemajú záujem. 

K bodu 9: 

Predstúpil p. Kučma z organizácie Priatelia kultúry a umenia predstavil činnosť organizácie a akcie 

uskutočnené v predchádzajúcom období. Predložil požiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov 

z prostriedkov VMČ na komunitné projekty, a to na koncert dychovej hudby Drietomanka – 

predpokladané náklady na tento koncert sú 1.300,- EUR. Zároveň požiadal o ďalšiu pomoc spočívajúcu 

v zapožičaní projektora, priestorov a pod. Uviedol, že plánujú ďalšie beznákladové akcie. Plánujú 

opakovanie výstavy Modranka na starých pohľadniciach. 



Predstúpila p. Petková, ktorá prezentovala plánované akcie, na ktoré požaduje poskytnutie 

finančných prostriedkov z prostriedkov VMČ: 

• 5. apríla – veľkonočný koncert Soli Deo Gloria v kostole (hudba 18. storočia, klasická hudba), 
náklady 400,- eur 

• Dychová hudba Modrančanka – vianočný koncert 22.12.2019 – požadované náklady 1.100,- 
Eur 

• Tirnavia šachových nádejí – 14.12.2019 – 1.400,- eur 

• Folklórna skupina Modrančanka – podávali projekt na kultúrnu komisiu, ak im nebude 
schválená podpora, budú požadovať podporu 

 

Predstúpil Štefan Moncman, ktorý uskutočnil súhrn predložených požiadaviek na financovanie 

z prostriedkov VMČ zosumarizovaných od členov VMČ: 

• Stretnutie troch generácii – 2.500,- eur 

• Koncert Trinitas – 1000,- eur 

• Koncert Diamant – 1000,- eur 

• Ozvučenie – 950,- eur 
 

Predstúpila p. Petková, ktorá predložila nasledovné návrhy: 

• Príjazdový chodník z Jarnej na Seredskú na zastávku MHD. Poslanec – p. Stacho z MsÚ by mal 
prísť  vo štvrtok na obhliadku situácie. K tejto veci p. Šarmír uviedol, že na tento projekt je 
vyčlenených 20.000,- eur na bezbariérovú rampu, do piatku je potrebné dať stanovisko 

• Retardér na Dedinskej – navrhuje ho zrušiť, alebo upraviť – znížiť sklon – nie je to v súlade 
s technickými normami – p. Bagin mala danú požiadavku taktiež zahrnutú v povinných 
bodoch a s členmi VMČ sa zhodli, že spomalovač sa músí reklamovať, nakoľo nespĺňa normu 

 

K bodu 2: 

Predstúpila p. Bagin, ktorá VMČ vysvetlila potrebu pozemkových úprav v k.ú. Modranka 

 

K bodu 3: 

Predstúpila p. Bagin, ktorá objasnila problematiku USES – Trnava je 5. na Slovensku v najhoršom 

znečistení ovzdušia. Ide o budovanie prvkov ekologickej stability. Predstúpila p. Horňáková, ktorá 

objasnila požiadavky na prvky USES. Celé územie medzi Zelenčom, Modrankou a Hrnčiarovcami má 

problém s veternou eróziou, navrhuje žiadať zriadiť koridor na pozemkoch vo vlastníctve štátu.  

 

K bodu 4: 

Predstúpila p. Bagin, ktorá navrhuje predložiť passport zelene pre územie MČ Modranka, v prípade 

ak nie je spracovaný, žiadame ho spracovať. 

 

K bodu 5:  

VMČ žiada o poskytnutie digitálnej mapy mestskej časti Trnava Modranka 

 



K bodu 6: 

VMČ prejadnalo možnosti výsadby stromov popri Trnávke – žiadame Mesto, aby začalo rokovať 

s Povodím Váhu o povolení náhradnej výsadby popri Trnávke na ľavom brehu smerom k od m.č. Juh 

k m.č. Modranka 

 

K bodu 7: 

Viacerí členovia VMČ namietali neodborné ošetrenie stromov na trase Modranka - mraziarne – 

Zeleneč.  

 

K bodu 8: 

Predstúpil p. Šarmír a prezentoval aktuálny stav vecí týkajúcich sa MČ Modranka: 

• Projekt ulice I. Krasku pokračuje, ulica bude slepá, vo veci je nový projektant 

• Projekt obslužná komunikácia Juh – prerába sa projekt podľa požiadaviek NDS – požiadavka 
Mesta, aby tam bol zapracovaný chodník a cyklochodník 

• Merkury Market sa bude rozrastať – VMČ nebol informovaný o plánovanej investícii 

• Žiadosť o nakreslenie žltej čiary pred reštauráciou Pemino 

• Na Dedinskej ulici žiadajú osadiť dopravnú značku – zákaz parkovania – poslanec dal podnet 

• Dedinská ulica – podnet na údržbu vsakovacích jám – bude sa to robiť na konci marca 

• Cyklochodník Mikovíniho – Vodná – vykúpených 40% pozemkov, Vodohospodársky podnik – 
bude nájom, SPF súhlasí, bude tam nad 50% vysporiadaných pozemkov, zvyšné môžu byť 
vyvlastnené 

• Podaná žiadosť o cyklostojany 

• Školské ihrisko – nevyhovujúci stav 

• Lokalita nového cintorína – hrobové miesta budú k dispozícii max 5 rokov, je potrebné nájsť 
novú lokalitu, zmeniť územný plán 

 

K bodu 9: 

Predstúpila p. Horňáková, ktorá VMČ upozornila na problematiku mokradí (barín) v k.ú. Zeleneč – 

prírodná vtáčia rezervácia – zo zákona platí zákaz rozorávania mokrade. Ide o pozemky vo vlastníctve 

Mesta Trnava, ktorá ich prenajíma družstvu, poľnohospodári územie mokrade zmenšujú. Predostrela 

požiadavku zachovanie mokrade. 

Predstúpila p. Petková, ktorá žiada o urýchlené hlasovanie VMČ o podpore komunitných projektov, 

keďže jeden z ňou navrhovaných projektov sa má konať v blízkej budúcnosti. P. Bagin upozornila, že 

p. Kužma prisľúbil doplniť údaje o navrhovaných projektoch a požadovaných financiách. VMČ bude 

hlasovať o podpore komunitných projektov až po obdržaní všetkých informácií. V prípade potreby sa 

bude konať mimoriadne zasadnutie VMČ alebo budú členovia hlasovať o podpore komunitných 

projektov písomne.  

 

 

 

 



K bodu 10: 

Členovia VMČ Modrnaka dodatočne zasadali ohľadom odhlasovania projektov 14.3.2019. Bolo sa treba 

urgentne vyjadriť k projektu veľkonočný koncert Soli Deo Gloria v kostole (hudba 18. storočia, klasická 

hudba), náklady 400,- eur, termín koncertu 5.4.2019. Pani Petková predložila dodatočnú požiadavku 

na propagáciu zo strany mesta v hodnote 50Eur, ktorú členovia VMČ Modrnaka zamietli. Propgáciu 

nepodporia nielen pre tento prejokt, ale pre žiadny ďalší projekt, pokiaľ to nebude nutnou požiadavkou 

zo strany mesta. Členovia VMČ Modrnaka odúhlasili sumu 400Eur na veľkonočný koncert Soli Deo 

Gloria.  

 

 

Požiadavky VMČ na MsÚ: 

• VMČ žiada o doriešenie problematiky spomaľovača na ulici Dedinská oproti SMŠ Meduška, 
ktorý nespĺňa normy 

• VMČ žiada Mesto Trnava, aby zažiadalo o pozemkové úpravy v k.ú. Modranka 

• VMČ žiada o začatie budovania MUSESu 

• VMČ žiada o poskytnutie digitálnej mapy mestskej časti Modranka 

• VMČ žiada o začatie rokovania o výsadbe stromov s povodím Váhu 

• VMČ žiada o identifikáciu druhu komunikácie medzi športovým areálom Modranka, 
mraziarňami a Zelenčom a v prípade, ak ide o účelovú komunikáciu identifikáciu jej 
vlastníka 

• VMČ opätovne žiada predstaviteľov všetkých odborov na MÚ o informácie o plánovaných 
investičných výstavbách, akciách v k.ú. Modranka a o vyvesenie na tabuliach v Modranke. 
Prosíme o bližšie informácie ohľadom spomínaného rozširovania Merkury Marketu, v tejto 
veľmi kritickej časti Modranky 

• VMČ žiada o zmenu územného plánu z dôvodu potreby výstavby nového cintorína, ktorý 
bude potrebné riešitť v ohľadnej dobe 
 
 
 
 
 

 

V Trnave dňa 19.3.2019 

Zapisovateľ:      Predseda VMČ: 

 

_________________________    ________________________ 

Mária Košťálová     Lenka Bagin 

 

Príloha: Prezenčná listina 

https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=opätovne

