
Lepšia Modra Odpočet práce tímu



Miestna časť Modra

• Rekonštrukcia komunikácie a parkovacích plôch na Komenského ulici 
-I. etapa rekonštrukcie v úseku od križovatky s Vajanského ulicou po križovatku 
s Družstevnou ulicou (oprava vozovky, chodníkov, parkovísk) 
-II. etapa rekonštrukcie v úseku od Družstevnej ulice po ulicu SNP (oprava vozovky, 
chodníkov, parkovísk, spevnených plôch) 
-koordinácia stavby v rámci II. etapy s BVS, a.s. (pokládka vodovodu) 

• Dokončenie vnútrobloku na Komenského ulici 
-362 m2 parkovacích plôch s vegetačnou dlažbou 
-obnova asfaltových povrchov na chodníkoch (205 m2) 
-ďalšie parkovacie miesta dobudované počas rekonštrukcie predajne Lidl 

•
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Miestna časť Modra

• Revitalizácia Moyzesovej ulice 

-koordinácia činnosti viacerých investorov (rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie, 
kompletná výmena všetkých inžinierskych sietí, rekonštrukcia zatrubneného toku a výmena 
osvetlenia)  

-v prvej etape revitalizácie od Dukelskej po Bodického ulicu bol v celej šírke upravený povrch 
ulice, komunikácia, parkoviská, chodníky, vysadené vzrastlé stromy 

• Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici 
-rekonštrukcia druhej tretiny pravostranného chodníka na Štefánikovej ulici v smere 
z Bratislavy 
-koordinácia prác s BVS, a.s. (rekonštrukcia vodovodu a vodovodných prípojok) 
-výsadba nového stromoradia (20 vzrastlých javorov) 
-výsadba živého plota





Revitalizácia Moyzesovej ulice



Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici



Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici



Miestna časť Modra

• Revitalizácia lipovej aleje 

-nový dláždený povrch pred vstupom do cintorína na Dolnej ulici a v okolí Golgoty 
-úprava príjazdu do cintorína a k domu smútku 
-nové odstavné plochy pred cintorínom 
-doplnené verejné osvetlenie 
-nové zelené plochy s vodozádržnou funkciou 
-novovysadené vzrastlé stromy a kvetinová výsadba 
-plánované ďalšie postupné úpravy v nasledujúcom období 

• Oprava prístupovej cesty na Zberný dvor 

-nový betónový povrch s kompletným konštrukčným podkladom, ktorému predchádzalo 
odvodnenie
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Miestna časť Modra

• Vybudovanie bezpečných priechodov pre chodcov 
-dva nové priechody pre chodcov na Dolnej ulici na regionálnej ceste 
-dva priechody na rovnakej úrovni na miestnej komunikácii Dolná v blízkosti 
cintorína a Lipovej aleje s frekventovanou dopravou 
-úprava priechodov na Sokolskej, Dukelskej a Komenského ulici s výškou 
obrubníkov 120-150 mm na bezbariérové   

• Vybudovanie nového urnového hája na cintoríne 

-323 urnových miest na južnej časti cintorína na Dolnej ulici 
-12 vysadených vzrastlých stromov: lipy, duby, javory
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Miestna časť Modra

• Vybudovanie nových ihrísk, oprava súčasných 

-nové ihrisko Zlatíčko vo vnútrobloku Komenského, osadené lavičky, vysadené vzrastlé stromy 
(poďakovanie patrí partnerom mesta: Zlatá studňa, Knott, Bohnenkamp, Slovenská ľudová majolika, 
Hotel Zochova chata, Fejsal Abazi) 
-multifunkčné ihrisko na ZŠ Vajanského - nová hracia plocha  
-nové multifunkčné ihrisko na Gymnáziu K. Štúra  
-ihrisko na Podhorskej ulici – nové hracie prvky s bezpečnostnými dopadovými plochami, výmena starej 
závesnej dvojhojdačky za novú, nový hojdačkový záves pre malé deti na opravenej zostave so 
šmykľavkou 
-ihrisko Vajanského – výmena pôvodných závesných dvojhojdačiek, nová hojdačka v tvare hniezda 
-workoutové ihrisko pri ZŠ Ľ. Štúra: tréningová zostava s vertikálnym, horizontálnym a šikmým rebríkom, 
dve dlhé hrazdy, dve krátke hrazdy, tri vysoké bradlá, vertikálne bradlo, záves pre gymnastické kruhy, 
oporná stena nad bradlami (realizácia na návrh občanov v rámci participatívneho rozpočtu)
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Miestna časť Modra

• Odpadové hospodárstvo 

-polopodzemné kontajnery sú aktuálne v procese výstavby v piatich lokalitách v Modre a na Zochovej chate 
-schválenie VZN, ktoré na území mesta počas verejných podujatí zakazuje používanie jednorazových 
plastov 
-úspešné zavedenie systému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a elektroodpadu 
-vybudovanie nového oploteného stojiska na Vajanského ulici 

• Nové výsadby vzrastlých stromov, zelene a kvetov v meste 

-v meste i chotári pribudlo postupnou výsadbou za posledných 7 rokov vyše tisíc vzrastlých stromov a viac 
ako stovka zelených kríkov 
-výsadba mestskej lúky, záhonov trvaliek, výsadby letničiek do okrasných repasovaných súdkov, padavých 
muškátov na stĺpoch verejného osvetlenia 
-podpora základných škôl v realizácii zelených projektov (vytvorenie školského ovocného sadu, výsadba 
okrasných stromov a kríkov)
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Miestna časť Modra

• Opravy ciest a chodníkov 
-Hrnčiarska ulica - nová vozovka komunikácie, nový chodník v zeleni pred 
bytovým domom aj príjazdové chodníky k jednotlivým vchodom a vyznačené 
parkovacie miesta 
-Sokolská ulica v úseku od križovatky s ulicou Dr. Bodického po križovatku so 
Sládkovičovou ulicou - nový asfaltový kryt (rekonštrukcia plynovodu v réžii 
SPP) 
-Družstevná ulica - obnova asfaltového chodníka (175 m) a dláždeného 
chodníka na Baštovej ulici (125 m) v rámci rekonštrukcie plynových rozvodov v 
réžii SPP
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Miestna časť Modra

• Meštiansky dom na Štúrovej ulici 
-ukončenie rekonštrukcie v polovici decembra 2022 
-dom je národnou kultúrnou pamiatkou (práce sa realizujú v spolupráci s KPÚ) 

• Park Modra 
-začiatok výstavby (október 2022), súčasťou je skatepark 

• Cyklocesta Modra - Šenkvice 
-cyklocesta by mala byť hotová na jar 2023 
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Park Modra - súčasťou bude skatepark 
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Miestna časť Modra

• Mestská veža 
-po rekonštrukcii strechy nasledovala umelecko-remeselná obnova fasády mestskej veže súbežne s 
obnovou fasády Rímsko-katalíckeho kostola sv. Štefana Kráľa (fasádu veže financovalo mesto, zvyšok 
cirkev) 

• Mestská knižnica 
-nový vchod do knižnice, obslužný pult, nové oddelenie odbornej literatúry a pracovné miesto s prístupom 
k počítaču 

• Kino Mier 
-rekonštrukcia priestorov kotolne a inštalácia novej technológie (kondenzačné kotle) a súvisiacich zariadení 

• KD Modra 
-rekonštrukcia a modernizácia kotolne
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Miestna časť Modra

• Opravy v materských školách 
-MŠ Kalinčiakova - kompletná rekonštrukcia strechy, vrátanie zateplenia a lokálnych opráv fasády 
-MŠ SNP - kompletná rekonštrukcia strechy so zateplením, kompletná rekonštrukcia 
hygienických zariadení, vrátanie vybudovania samostatného WC pre pedagogický personál 
-MŠ SNP - elokované pracovisko Partizánska - zrekonštruovaná elektroinštalácia, vrátane 
murárskych a maliarskych prác 
-MŠ Sládkovičova - rekonštrukcia hygienických zariadení pre deti a pedagogický personál, 
vrátane rozvodov a sanity 

• Opravy na základných školách 
-ZŠ Vajanského - opravené rozvody vody v budove, nové obklady a sanita  
-ZŠ Vajanského - dve nové učebne (jazyková a prírodovedná, nová školská knižnica)
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Miestna časť Modra

• Kamerový systém 
-štyri nové kamery posilnili systém bezpečnostných kamier v meste 

• Verejné osvetlenie 
-rekonštrukcie osvetlenia na uliciach: Kellenbergerova, Jesenského, Kollárova, Fraňa Kráľa, 
Hečkova a na časti ulíc Sokolská a Sládkovičova (r. 2021) 
-ďalšie rekonštrukcie osvetlenia na uliciach: Cpinova, Sokolská, Sládkovičova (r. 2022) 
-prácam predchádzal energetický audit 

• Osvetlenie v Knott aréne 
-výmena technicky zastaralých svietidiel, ktoré už nespĺňali technickú normu STN  
-zníženie počtu svietidiel zo 46 na 30, zníženie energetickej náročnosti osvetlenia
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Miestna časť Modra

• Mestské opevnenie 
-postupná oprava mestských hradieb pod dohľadom KPÚ, financovaná hlavne z dotácie 
Ministerstva kultúry  

• Pamätník oslobodenia 
-rekonštrukcia pamätníka padlým v II. svetovej vojne v parku pred KD Ľ. Štúra 

• Súsošie Ľ. Štúra 
-odstránenie usadeného čierneho depozitu, uhlíkovej vrstvy, machu a plesní  
-reštaurátorské práce a retušovanie písma 

• WiFi4EU 
-vybudovanie bezplatnej wifi siete vo verejných priestoroch



 Obnova mestského opevnenia
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Miestna časť Modra

• Nové priestory pre mestské verejnoprospešné služby 
-kompletná obnova haly v areáli Starej kotolne na Dolnej ulici pri zbernom 
dvore (obnovenie fasády, vnútorných povrchov a podláh, omietok, podhľadov, 
sociálnych zariadení) 
-výmena elektroinštalácie, bleskozvodov a kotlov na kúrenie 
-vybudovanie nových šatní, spŕch a kancelárie 

• Obnova vozového parku mestských verejnoprospešných služieb 
-nový odhŕňač a sypač Iveco 
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Miestna časť Modra

• Projekt NemoNet 
-tento rozsiahly projekt zaŕňa: revitalizáciu vodnej nádrže na Zochovej chate, 
orezy zelene v okolí nádrže a pri mestskej vile, vybudovanie prírodného 
amfiteátra a oplotenia pri bývalej Huncokárskej škole, realizáciu výstavy o 
Huncokároch, dva ročníky Huncokárskych slávností, vybudovanie náučného 
chodníka, odpočívadiel, prístreškov pri lyžiarskom vleku na Zoške a pri 
observatóriu, rozšírenie audiosprievodcu Malé Karpaty, vydanie knihy o 
Huncokároch a spustenie novej web stránky pre turistov visitmodra.sk  
-súčasťou projektu bola aj výsadba 560 stromov ako súčasť náučného 
chodníka a v okolí Huncokárskej školy

http://visitmodra.sk
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Miestna časť Modra

• Projekt Deň hliny - čaro hliny 
-inštalácia rozprávkových keramických kachlíc v komunitnej záhrade 
-inštalácia keramických vodných živočíchov v Stoličnom potoku v centre 
mesta 
-sympózium umelcov v Slovenskej ľudovej majolike 
-dve výstavy - v Nórsku a na Slovensku 
-dizajn manuál verejných priestorov mesta Modry 
-videomapping na fasáde budovy KC Modra
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Lepšia Modra Pokračujme v práci!


