
Miesto konania; Denné centrum , Dedinská ul .č. 9, Trnava - Modrapj^^V/ 

Dátum a čas konania: 01.04.2019 o 19:00 hod. 

MESTO TRNAVA 

Mestský úrad v Trnave 

átuM. API^, 
201S 

Prítomní členovia VMČ: 

Bc. Lenka Bagin, predseda VMČ Ing. Štefan Moncman, podpredseda VMČ

 ' 

Juraj Šarmír, poslanec Ing. Vladimír Hrčka 

JUDr. Ing. Mária Košťálová, zapisovateľ Martina Šarvaicová Marián Štrbo 

hostia z radu občanov, zamestnanci z MÚ Trnava podľa prezenčnej listiny 

Ev.č.záznamu: 

Číslo spisu: 

ZÁPISNICA č. 2/2019 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 6 - TRNAVA MODRANKA (ďalej len „VMČ") 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Rozšírenie Merkúry Marketu 

3. Výkopové práce Slovak Telekom 

4. Informácie od poslanca týkajúce sa MČ 

5. Príspevky od občanov a ďalšie návrhy od členov VMČ 

K bodu 1: 

Zasadnutie VMČ otvorila predsedkyňa VMČ, ktorá konštatovala, že sú prítomní všetci členovia VMČ a že 

zasadnutie VMČ je uznášaniaschopné. 

K bodu 2; 

Predstúpil p. Guniš, ktorý predložil návrh projektu novej komunikácie na Seredskej ulici. Po obdržaní 

originálu projektu Mesto pristúpi k oslovovaniu vlastníkov pozemkov. Zároveň p. Guniš odpovedal na otázky 

občanov ohľadne plánovaného rozšírenia Mercury Marketu, ktoré občania odmietajú z dôvodu prekročenia 

hlučnosti, prašnosti a zlých životných podmienok. V súčasnosti prebieha posudzovanie vplyvov EIA. P. 

Guniš odporučil občanom podať pripomienky na Okresný úrad odbor životného prostredia. 

P. Šarmír sa informoval u p. Guniša na nové miesto cintorína. P. Guniš informoval VMČ, že zatiaľ nie je 

vybraté miesto na nový cintorín. 

P. Blažek a ďalší občania namieti na rekonštrukciu Bosniackej ulice, keďže sú na Bosniackej ulici tri domy, 

ktoré majú upravené vchody (záhradky) tak, že zasahujú do komunikácie a zároveň ju zužujú.  



Pracovníci vykonávajúci rekonštrukciu tak, že tieto vchody obchádzajú. Vyzvali členov VMČ k riešeniu tejto 

problematiky. 

K bodu 3: 

Predstúpil p. Masaryk, ktorý prezentoval vykonávanie výkopových prác pre Slovak Telekom. Výkopové 

práce sú vykonávané firmou z východného Slovenska. Všetky výkopové práce sú zadarmo, napriek tomu sú 

sťažnosti na to, že pracovníci firmy pýtajú od ľudí peniaze. Je potrebné informovať občanov, že 

pracovníkom firmy nemajú dávať peniaze. Firma vykonávajúca výkopové práce by mala dotiahnuť pripojenie 

do blízkosti domu. Následne nastúpi realizačná firma, ktorá dotiahne vedenie do domu, vie dotiahnuť aj do 

predzáhradky, vedenie musí byť max 20 metrov od domu. 

Občan sa pýtal p. Masaryka, či je v poriadku, že vedenie optickej siete ide v miestach iných vedení 

(vodovodné, kanalizačné). Je vyznačená trasa plánovaného vedenia a pracovníci túto trasu nedodržiavajú. 

P. Masaryk odpovedal, že by sa to tak nemalo robiť, následne bude zamerané skutočné vedenie. V prípade, 

ak pracovníci niekomu nepotiahnu vedenie až k domu a majú o to záujem, bolo by vhodné požiadať počas 

výkonu prác o jeho dodatočné dorobenie. 

P. Petková namietala, že Mesto malo komunikovať so Swanom, aby sa zbytočne nerozkopávala cesta. 

K bodu 5: 

P. Dechtický spolu s viacerými obyvateľmi sa pýtajú p. Poslanca a členov VMČ: Na Dedinskej ulici vznikla 

nelegálna ubytovňa. Žiada preveriť, či je to v súlade s predpismi. Ide o dom na Dedinskej ulici č. 96. Je tam 

neporiadok, stále sa tam menia obyvatelia. Ďalšia obyvateľka sa sťažuje na rušenie pokoja v Modranke 

obyvateľmi toho istého domu, rušenie nočného kludu, nevhodné správanie susedov, obťažovanie hlukom, 

pachom, špinou, potkanmi, predpokladá nelegálnu činnosť obyvateľov. 

Občan sa sťažuje na parkovanie a premávku pri škole. Požaduje dočasný zákaz státia pri škole. Kedze 

na Mikovíniho sa prerába most, je zvýšená prevádzka áut pri škole, autá z rodinných domov pri škole 

nevedia vychádzať. Sťažuje sa na ničenie cesty a stromov na ceste ku mraziarňam. 

P. Šarmír informuje o stave riešenia parkovania v škole. Rieši sa projekt parkoviska v škole. 

Obyvateľka sa pýta na rekonštrukciu Bosniackej ulice, žiada o výmenu obrubníka. Zároveň žiada o výsadbu 

nízkeho živého plota na ulici Ivana Krásku, oblasť pri škole, kvôli bezpečnosti, ohraničilo by to cestu, chodia 

tam deti do školy, autá parkujú pred vjazdom, na chodníku. Zároveň žiada o obnovenie výsadby pred 

školou. 

Obyvatelia navrhujú čistenie Modranky, pri chodníku k Peugeotu, sú tam biologické, chemické odpady. 

Mesto organizuje pre zamestnancov Mesta 12.4. v Trnave, následne ďalšie dni v spolupráci s jednotlivými 

VMČ. P. Šarvajcová informovala, že 6.4. sa bude konať upratovanie cesty pri mraziarňach. Občania žiadajú 

o upratanie povodia Trnávky. Chceli by sa zapojiť aj poľovníci z Modranky a škola. 

P. Hrčka navrhuje zaslanie žiadosti o výsadbu na Povodie Váhu. P. Štrbo poskytol kontakty na podanie 

žiadosti.  



Predseda VMČ: 

 

Požiadavky VMČ na MsÚ: 

VMČ žiada výsledok z meraní a čistení vsakovacích studní na Dedinskej VMČ žiada o 

preverenie projektu na Bosniackej ulici 

VMČ žiada o vykonanie stavebného dohľadu, či bolo povolené užívanie stavby na 

Dedinskej ulici č. 96 ako ubytovňa a ak nie, či sa uvedená stavba užíva v súlade s účelom, 

na ktorý bola povolená a uvedená do užívania 

VMČ žiada Mesto Trnava o ochranu pokojného stavu na Dedinskej ulici v súvislosti s 

obťažovaním susedov domu na Dedinskej ulici č. 96 

VMČ žiada o kontrolu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (hygienika) za účelom 

posúdenia stavu premnoženia potkanov na Dedinskej ulici č. 96 a jej okolí a prípadného 

nariadenia deratizácie 

VMČ žiada o posúdenie možnosti výsadby na Bosniackej ulici a trojuholníku pred školou 

v Trnave dňa 12.4.2019 

Zapisovateľ: 

Mária Košťálová 

Príloha: Prezenčná listina 


