
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: 07.10.2019 o 19:00 hod. 

Prítomní členovia VMČ: 

Bc. Lenka Bagin, predseda VMČ 

Ing. Štefan Moncman, podpredseda VMČ  

Juraj Šarmír, poslanec 

Marián Štrbo 

Martina Šarvaicova 

hostia z radu občanov podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Príspevky od občanov  
3. Príspevky od p. Bagin a p. Šarmíra 
4. Správa poslanca o vybavovaní vecí týkajúcich sa MČ Modranka 

 

K bodu 1:  

Zasadnutie VMČ otvorila predsedkyňa VMČ, ktorá konštatovala, že je prítomných 5 členov VMČ a že 

zasadnutie VMČ je uznášaniaschopné. 

K bodu 2: 

Predstúpil p. , Garajský a predložil projekt Šachových nádeji. Predsútil p. Šastínsky predložil projekt 

Dychová hudba Vianočný koncert. VMČ sa k daným projektov vyjadrí v dostatočnom časovom 

predstihu.  

p.Bagin zosumarizovala projektoy za tento rok. Predniesla nárvh nového projektu Varenie Vianočnej 

kapustnice spojené s návštevou Mikuláša, predpokladané náklady 400Eur. Informovala o zrušení 

plánovaného divadelného predstavenia. Pokúsime sa nájsť náhradné predstavenie rovnakého žánru.  

Poslanec p.Šarmír informuje o nových informáciach ohľade našej mestskej časti. Infromoval o situácii 

rodiny v núdzi v Modranke, ktorá bude podrobená kontorle zo sociálneho odboru.   

Predseda VMČ p.Bagin predkladá naslednovné návrhy a informuje o vykonaných opravách. Vyvýšený 

prechod na ul. Dedinská bol opravený a prechod bol znížený, ako bolo dohodnuté. Diera v chodníku na 

rohu ulíc Seredská a Pútnicku ul. je opravená. Na základe stretnutia s vedením ZŠ s MŠ na ul.Ivana 

Krasku a podnetov od rodičov predkladá nasledovné podnety na promptné riešenie. Chýbajúca 

telocvična v škole, most cez Trnávku nie je bezpečný na prechod detí zo školy do športového arálu – 

nielen detí počas vyučovania, ale všetkých obyvateľov. Na ulici treba zvážiť vybudovanie 

bezpečnostných prvkov na splomalenie premávky. Parkovanie rodičov je stále veľmi kritické 

a navrhujeme vytvorenie odstavného pruhu nad jestvujúcim járkom pred školou.  



Požiadavky VMČ na MsÚ: 

1. VMČ Modranka žiada o vybudovanie lávky pre peších a cyklistov – vzor lávky z Vajslovej doliny  

z dôvodu bezpečného prechodu ponad Trnávku pre peších a cyklistov 

2. VMČ Modranka žiada  o aktuálny stav projektu na telocvičnu v ZŠ s MŠ, nakoľko ide o jedinú 

školu v Trnave bez telocvične 

3. VMČ Modranka žiada o posúdenie Dopravného inšpektorátu o možnostiach umiestnenia 

spomaľovacích prvkov na ul. Ivana Krasku za účlom zvýšenia bezpečnosti v danej 

lokalite – ZŠ s MŠ 

4. VMČ Modranka žiada o spracovane štúdie na ul. Ivana Krasku z dôvodu chýbajúceho 

cyklochodníka, veľmi zlej dopravenj situácie v okolí školy, riziku nehôd. V mestskej 

časti Trnava Modrnaka veľký počet detí chodí do školy na bicykloch, kolobežkách. 

VMČ žiada o prvotnú konzuláciu s VMČ pre konkrétne vytýčenie problémov v danje 

loklaite.  

5. VMČ Modranka žiada o častejšiu kontrolu a odvoz zberných nádob triedeného odpadu na ul. 

Seredská - oproti pošte  

 

 

 

 

V Trnave dňa 24.10.2019 

 

 

 

 

                                                      Predseda VMČ__6 

                                                                       Lenka Bagin 

 

Príloha: Prezenčná listina 


