
ZÁPISNICA č. 2/2020   

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: 2/3/2020 o 19:00 hod. 

Prítomní členovia VMČ: 

Bc. Lenka Bagin, predseda VMČ 

Ing. Štefan Moncman, podpredseda VMČ 

Juraj Šarmír, poslanec 

Ing. Vladimír Hrčka 

Mgr. Zuzana Ješková 

Martina Šarvaicová 

Marián Štrbo 

hostia z radu občanov podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Podnety od občanov, poskytnutie informácií od predsedu VMČ a poslnca MZ  

 
 

K bodu 1:  

Zasadnutie VMČ otvorila predsedkyňa VMČ, ktorá konštatovala, že je prítomných 7 členov VMČ a že 

zasadnutie VMČ je uznášaniaschopné. 

K bodu 2: 

Poslanec informoval ohlaďom stretnutia  na MÚ – Projekt telocvična v školskom areáli. Otvorená 

diskusia na tému lávky pre chodcov popri existujúcom moste k športovému areálu.  

Mapujeme aktuálny stav priechodov prechodcov v mestskej časti Trnava Modranka. Niektoré sú 

potrebné premalovať. Do ďalšieho VMČ si zmapujeme všetky priechody a zosumarizujeme požiadavku 

na mestský úrad.  

Našiel sa človek na pozíciu správcu MČ Trnava Modranka.  

K bodu 3: 

Člen VMČ Vladimír Hrčka informoval o stave odpadu na ceste Modranka – Zeleneč. Daná lokalita je 

dlhodobo veľmi riziková a zanedbaná. Skontaktujeme sa s aktivistami so Zelenča a pokúsime sa i tento 

rok zorganizovať spločné čistenie tejto cesty.  

K bodu 4: 

Štefan Moncman komunikuje požiadavky obyvateľov a upozorňuje na vjazd do Modranky od Trnavy, 

kde potrebujeme obnovenie značenia.  



K bodu 5:  

Kanály v MČ Modranka potrebujú jarnú údržbu. Viacero je ich upachaných.  

K bodu 6: 

Členovia VMČ otvorili diskusiu na tému Poplatku za rozvoj VZN č.490 z roku 2017. Podľa článku 3 by 

malo ísť o investície v lokalite, kde sa peniaze vyberú.  

 

Požiadavky VMČ na MsÚ: 

• VMČ žiada o obnovenie značenia na vstupe do Modranky, bod č.4 

• VMČ žiada o opravu výtlkov na ulici Pútnická, popri cintoríne 

• VMČ žiada o výmenu - vyčistenie ochranných krytov svietidiel na ul. Seredská od KD 
Modranka k priemyselnej zóne  

• VMČ žiada o potvrdenie termínu jarného čistenia kanálov v rámci celej MČ Modranka 

• VMČ žiada o potvrdenie celkovej sumy vyzbieranej z Poplatku za rozvoj v MČ Modrnaka 
  

 

 

V Trnave dňa 9.3.2020 

 

                                                            Predseda VMČ: 

 

                                                                                                 ________________________ 

                                                               Lenka Bagin 

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 2.3.2020 

  


