
ZÁPISNICA č. 1/2020   

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

Prítomní členovia VMČ: 

Bc. Lenka Bagin, predseda 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. 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 a členov VMČ o plánovaných termínoch VMČ.  Návrhy prešli 

v nasledovnom harmonograme: 

2.3. 2020; 6.4.2020; 4.5.2020; 1.6.2020; 7.9.2020; 5.10.2020; 2.11.2020; 7.12.2020 

 

K bodu 3: 

Predsedkyňa VMČ informovala VMČ a občanov o podnete od občanov na zýšený výskyt psích 

exkrementov.  Je to dlhodobý probém, ktorý treba urgentne riešiť. Podnet na zvýšenie počtu nádob na 

odpadky v nasledovnom rozmiestnení: Ivana Krasku na kopci smer do školy, priestranstvo pri 

priechode pre prechodcov na strane potravín Szabo. Ďalšie lokality budú priebežne zmapované.  

K bodu 4: 



Plánovaná výstavba telocvične v areáli ZŠ s MŠ na ul. Ivana Krasku Modranka. Poslanec informoval 

o dostupných informáciách ohľadom plánovanej telocvični. Poslanec p.Šarmír bude zbierať podnety 

od občanov k projektu, ktoré prednesie vedeniu mesta, ak to bude možné.  

K bodu 5: 

Projekty VMČ Trnava Modranka. Tento rok má každá mestská čast vyčlenených 4000Eur na 

komunálne projekty. Zbieranie projektov do konca týždňa 7.2.2020. Odovzdať osobne členov VMČ, 

emailom, FB.  

K bodu 6: 

Stav realizácie ul.Ivana Krasku a námestia v Modranke. Občania obdržali list ohľadom odvodu 

dažďových vôd. Ak bude slabá odozva na daný list, predseda VMČ zoganizuje stretnutie dotknutých 

majiteľov. Infomovať od stretnutí budeme v dostatočnom časovom predstihu.  

K bodu 7: 

Občan otvoril otázku ohľadom klubu pre mládež. Aké priesotry by prichádzali do úvahy v rámci 

Modranky.  

K bodu 8: 

Bezpečnosť priechodu pre chodcov. Zvýšená nehodovosť na priechode pre chodcov. Navrhujeme 

zviditelnenie priechodov v rámci celej mestskej štvrte.  

K bodu 9: 

Obslužná komunikácia k priemyselnej zóne v Modranke. Predseda VMČ informovala o súčasnom 

stave, na jar roku 2020 sa vykoná Dopravno inžiniersky prieskum, ktorý bol vyžiadaný. Dnes sme 

obdržali nový zoznam vlasníkov. Členovia VMČ by iniciatívne oslovili vlasníkov a vysvetlili im situáciu 

a potrebu danej investície.   

K bodu 10: 

Poslanec informuje ohľadom drobných podnetov.  

K bodu 11: 

Zástupcovia Empark s.r.o oslovli poslanca p. Šarmíra. Prišli s návrhom zákazníckej kartičky pre 

Modrančanov na ktorých sa budú kumulovať finančné prostriedky z každého tankovania, ktoré budú 

následne preinvestované v rámci Modranky.  

K bodu 12: 

Čelnovia VMČ diskutujú na tému návhu vybudovania výrobných hál za Zelenčom. Žiadame mesto 

o zaslanie vzjadrenia EIA v dostatočnom časovom predstihu, aby sme mohli participovať na 

pripomienkach.  

K bodu 13: 

Na decembrovom zasadnútí sa diskutovalo o možnostiach zvýšenia bezpečnosti na ul. Ivana Krasku 

v okolí areálu školy. Ako čo najefektívnejšie upozorniť vodičov, že daná lokalita je kritická.  

 

 



 

 

 

Požiadavky VMČ na MsÚ: 

• VMČ žiada o umiestnenie extra smetných košov v rizikových lokalitách, detailné lokality 
uvedené vyššie v bode 3.  

•  VMČ žiada o zviditeľnenie priechodov. Treba ich premalovať, nakoľko farba je zmytá 
a navrhujeme osadenie cestných klincov (odrazky zapustené do zeme).  

• VMČ žiada o možnostiach zvýraznenia dopravných značiek na ul.Ivana Krasku v okolí školy 
pre zabezpečenie bezpečnosti 

• VMČ žiada zaslať vyjadrenie EIA k projektu Výrobno skladová zóna Zelenč, zóna A. 
 

V Trnave dňa 9.2.2020 

 

                                                            Predseda VMČ: 

 

                                                                                                 ________________________ 

                                                               Lenka Bagin 

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 3.2.2020, Prezenčná listina 2.12.2019 

  


