
ZÁPISNICA č. 6 /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: 03.06.2019 o 19:00 hod. 

Prítomní členovia VMČ: 

Ing. Štefan Moncman, podpredseda VMČ  

Juraj Šarmír, poslanec 

Ing. Vladimír Hrčka 

Martina Šarvaicová 

hostia z radu občanov podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Podnety občanov 
3. Komunitné projekty 
4. Termín stretnutia občanov s vedením mesta Trnava vrátane bodov programu 
5. Vyjadrenie  stavebného úradu ku kolaudácii rod. Domu Dedinská 96 
6. Dedinská ul. – ostrovček 
7. Nelegálna skládka – Automobilová ulica 
8. Participatívny rozpočet 
9. Rôzne 

 

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia :  

Zasadnutie VMČ otvoril podpredseda VMČ, ktorý konštatoval, že sú prítomní 4 členovia VMČ a že 

zasadnutie VMČ je uznášaniaschopné. 

K bodu 2) Podnety občanov : 

1, Požiadavka občana na osadenie obrubníkov na ulici I. Krasku od Dedinskej ul. smerom k ZŠ s MŠ 

Trnava – Modranka  po križovatku s Bosniackou ulicou – viď obrázok. Trasa je vyznačená zeleným na 

priloženom obrázku. 

2, Požiadavka občianky Seredská 162 na vybudovanie chodníka na Seredskej ulici  od križovatky Jarná 

Seredská smerom k zbernému dvoru.  Problém bol riešený listom 1397/18-2102/18/Kd  zo dňa 

15.1.2018. Fotografie z dotknutej časti mestskej prikladáme. Uvedený problém žiadame riešiť 

urgentne  zaradením do rozpočtu. 

3, Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutia VMČ.6 – preveriť zverejnenie  zápisnice č. 3 z roku 2019 

4, Prechod pre chodcov na ul. Seredská od križovatky Jarná smerom k EMPARK-u – problém riešení 

viackrát v minulosti.  

5, Slovak Telekom a výkopy v mestskej časti  



Bola konštatované že výkopové práce pre pokládku optických vlákien Slovak Telekomu sú 

nedostatočne koordinované. Mnohé výkopy sú rozkopané už niekoľko mesiacov. Rozkopávkové 

povolenie je do 24.6.2019. 

6, Verejný internet 

Vybudovanie verejného internetu pri a v rámci verejných budov v Modranke ( Denné centrum 

a Kultúrny dom) 

 

K bodu 3)  Komunitné projekty: 

Predložený projekt Pocta zakladateľovi a dirigentovi Mgr. Jánovi Šulkovi. Prítomní súhlasia 

s predloženým projektom. Projekt bude zaslaný mailom neprítomným členom. Následne po vyjadrení 

súhlasu bude projekt odsúhlasený.  

Komunitné projekty musia  byť predložené na schválenom formulári  podpísaný garantom 

a predsedom výboru VMČ. Členovia VMČ 6 sa zhodli na zastrešení všetkých budúcich projektov VMČ,  

jedným členom z radu VMČ. 

K bodu 4)  Termín stretnutia občanov s vedením mesta Trnava vrátane bodov programu 

Stretnutie s vedením mesta je plánované na 19.6.2019 o 19:00 hod. 

Body programu: 

- Vybudovanie protihlukovej bariéry 
- Prístupová komunikácia – chodník pre občanov Mikovíniho – Vodná ulica 
- Obslužná komunikácia JUH ( Priemyselná zóna) 
- MHD Trnava 
- Pokračovanie v rekonštrukcii Areálu zdravia 
- Realizácia projektu Ivana Krasku 

 

K bodu 5) Vyjadrenie stavebného úradu ku kolaudácii rod. domu Dedinská 96 

Na výbore VMČ bola prezentovaná výzva na skolaudovanie stavby a upozornenie od Mesta Trnava. 

Situáciu vo výbore naďalej monitorujeme a počkáme na ďalšie kroky stavebného úradu. 

 

K bodu 6)  Dedinská ul. – ostrovček 

Téma bola opätovne diskutovaná. Záver: VMČ počká na oficiálnu odpoveď  na zápisnicu z 05/2019 

kde bola k tejto problematike zadaná úloha. 

 

K bodu 7) Nelegálna skládka – Automobilová ulica 

Je plánovaná brigáda na 22.9.2019.  Bola prediskutovaná možnosť inštalácie fotopascí.  

 

K bodu 8) Participatívny rozpočet 

Boli prediskutované dva možné projekty 



 

 

 

Požiadavky VMČ na MsÚ: 

Úloha č. 1  

Osadiť obrubníky  na ulici I. Krasku od Dedinskej ul. smerom k ZŠ s MŠ Trnava – Modranka  po 

križovatku s Bosniackou ulicou 

Úloha č. 2   

Zrealizovať „Chodník Seredská ulica č. 158 – 178“ vrátene prechodov pre chodcov na základe listu 

1397/18-2102/18/Kd   

Úloha č. 3    

Vybudovať verejný internet pri a v rámci verejných budov v Modranke ( Denné centrum a Kultúrny 

dom) 

Úloha č. 4 

Informovať VMČ ako často prebieha  komplexné čistenie autobusových zástaviek MHD v Trnave-

Modranke 

 

 

 

 

V Trnave dňa 3.6.2019 

Zapisovateľ:      Podpredseda VMČ: 

 

_________________________    ________________________ 

Štefan Moncman     Štefan Moncman 

 

Príloha:  

1, Prezenčná listina 

2, Fotografie z ulice Ivana Krasku vrátane nákresu realizácie osadenia obrubníkov 

3, Fotografie z ulice Seredská smerom k EMPARK-u  


