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 Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 11.09.2013 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave za prítomnosti členov komisie podľa prezenčnej listiny. 

Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK a ODaKS 
3. Podnety občanov 
4. Plán dopravnej obslužnosti 
5. Úprava príkazu primátora č. 12/2012 ktorým sa stanovujú zásady postupu pri vydávaní 

povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta. 
6. Rôzne 
7. Záver 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda PhDr. Marcel Behro, ktorý prítomných privítal a oboznámil ich 

s programom zasadnutia. Zasadnutia sa zúčastnili 6 členovia. 

 

2. V bode „Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava“ boli komisii 

predložené nasledovné štúdie: 

 

2.1. Organizácia dopravy CMZ – Hviezdoslavova, Halenárska. 

Komisii bolo opätovne predložená štúdia organizácie centrálnej mestskej zóny 

s návrhom vytvorenia jednosmernej premávky na Ulici Halenárskej v smere juh-sever 

so šikmým parkovaním a vytvorenia pešej zóny na Ulici Hviezdoslavovej. 

Hlasovanie: 

Zmena organizácie dopravy na Ulici Halenárskej na jednosmernú premávku a vytvorenie 
pešej zóny na Ulici Hviezdoslavovej. 
 

 

 

Uznesenie 47/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí so zmenou 

organizácie dopravy na Ulici Halenárskej na jednosmernú premávku a s vytvorením pešej 

zóny na Ulici Hviezdoslavovej. 

Úloha 16/2013: 

Spracovať podklady pre projektovú dokumentáciu. Z: OÚRaK 

 

2.2. Rekonštrukcia MK Markovičova štúdia č. 46/2013. 

Komisii boli predložené 3 varianty rekonštrukcie miestnej komunikácie Ulica Markovičova. I. 

variant – obojsmerná premávka s jednostranným státím 

II. variant – jednosmerná premávka v smere od Bratislavskej ulice s obojstranným státím 

III. variant – jednosmerná premávka v smere od Ulice Orgovánovej s obojstranným státím. 

Spolu s variantmi bol predložený aj posudok jestvujúcej zelene, ktorý odporúča väčšinu 

zelene odstrániť. 

 

 

za : proti : zdržal sa 

5 : 1 : 0 
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Hlasovanie: 
Spracovanie ankety pre obyvateľov. 
 

 

 

 

Uznesenie 48/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada spravovať 

anketu pre obyvateľov Ulice Markovičovej v 4 variantoch spolu s posudkom o zeleni na 

predmetnej ulici. 

Úloha 17/2013: 

Spracovať a rozdistribuovať anketu pre obyvateľov Ulice Markovičovej v 4 variantoch, 

v ktorej budú uvedené aj informácie z posudku o zeleni. Návratku môžu obyvatelia doručiť do 

schránky poslanca PhDr. Krištofíka, Coburgova ulica 11. 

 

2.3. Parkovisko na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej. štúdia č. 44/2013 

OÚRaK predstavil komisii štúdiu parkoviska na Ulici Ľudmily Podjavorinskej. Štúdia bola 

spracovaná na základe požiadaviek obyvateľov predmetnej lokality a vedenia mesta. 

Vybudovaním parkoviska pribudne 23 nových parkovacích miest. 

Hlasovanie. 

Realizovať. 

 

 

 

Uznesenie 49/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s vypracovaním projektovej dokumentácie pre parkovisko na Ulici Ľudmily Podjavorinskej. 

Úloha 18/2013: 

Vypracovať projektovú dokumentáciu. Z. OIV. 

 

2.4. Rekonštrukcia vjazdov k prevádzkam pod bytovými domami na sídlisku Ľudmily 

Podjavorinskej štúdia č. 48/2013 

OÚRaK predstavil komisii štúdiu rekonštrukcie vjazdov k prevádzkam na Ulici Ľudmily 

Podjavorinskej. Štúdia bola spracovaná na základe požiadaviek obyvateľov a vedenia mesta.  

Realizáciou dôjde k rekonštrukcii vjazdov a usporiadaniu 6 parkovacích miest. 

Hlasovanie: 

Realizovať. 

 

 

 

Uznesenie 50/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s realizáciou. 

Úloha 19/2013: 

Zrealizovať v súlade s rozpočtom mesta. Z: ODaKS 

 

 

 

 

za : proti : zdržal sa 

6 : 0 : 0 

za : proti : zdržal sa 

6 : 0 : 0 

za : proti : zdržal sa 

6 : 0 : 0 
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2.5. Rozšírenie spevnenej plochy parkoviska – Hlboká 18 – 22 štúdia č. 49/2013. 

Na základe žiadostí obyvateľov OÚRaK spracoval štúdiu rozšírenia spevnenej plochy 

parkoviska na Ulici Hlboká 18 – 22 

 

Uznesenie 51/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s realizáciou. 

 

 

 

 

Úloha 20/2013: 

Zrealizovať v súlade s rozpočtom mesta. Z: ODaKS 

 

2.6. Vyhodnotenie dopravnej ankety Špiegelsál.  

Komisia bola oboznámená s výsledkami ankety organizácie dopravy v urbanistickom obvode 

Špíglsál – sever. Výsledky sú nasledovné: 

Variant 1 – návrh obyvateľov 23 hlasov 

Variant 2 – návrh spracovaný OÚRaK 20 hlasov 

Variant 3 – ponechanie súčasnej organizácie 31 hlasov 

Hlasovalo 74 domácností z 255 čiže 29% domácností. 

 

Uznesenie 52/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva berie na vedomie. 

Z výsledkov hlasovania vyplýva ponechanie súčasnej organizácie dopravy. 

 

 

 

 

Úloha 21/2013: 

Spracovať grafy výsledkov a rozposlať KDaVPS. Z: OÚRaK 

 

2.7. Riešenie parkovania na Coburgovej ulici. 

OÚRaK spracoval 3 varianty pre riešenie parkovania na predmetnej ulici, a to: 

Variant 1 – parkovacie zálivy 

Variant 2 – čiastočné parkovanie na chodníku 

Variant 3 – presunutie dopravnej značky zákaz zastavenie 

 

Uznesenie 53/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s realizáciou variantu č. 2. 

 

 

 

Úloha 22/2013: 

Zrealizovať v súlade s rozpočtom mesta. Z: ODaKS 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 
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2.8. Parkovisko Špačinská 2 – 40 

Komisii bola znovu predložená štúdia parkoviska na Špačinskej ceste 2 – 40 z dôvodu 

posunutia príjazdovej komunikácie bližšie k bytovému domu. 

 

Uznesenie 54/2013 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí so 

zmenami. 

 

 

 

2.9. Betónová plocha Družba – zriadenie parkoviska štúdia č. 19/2013 

Komisii bola opätovne predložená stúdia parkovania na betónovej ploche na Ulici Teodora 

Tekela. VMČ výhod súhlasí so zriadením parkoviska na predmetnej betónovej ploche. 

Uznesenie 55/2013 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s vyznačením parkovacích miest a realizáciou príjazdovej cesty. 

 

 

  

Úloha 23/2013: 

Zrealizovať v súlade s rozpočtom mesta. Z: ODaKS 

 

2.10.  Priechod pre chodcov Šrobárova ulica 

Komisii bola predložená upravená štúdia, ktorá rieši priechod pre chodcov v križovatke 

Šrobárova ulica – Zelený kríčok – Rybníková. Predložená štúdia je schválená Okresným 

dopravným inšpektorátom.  

 

Uznesenie 55/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s 

realizáciou priechodu pre chodcov podľa štúdie č. 91/2013. 

 

 

 

Úloha 24/2013: 

Zrealizovať v súlade s rozpočtom mesta. Z: ODaKS 

 

3. V bode „Podnety občanov“ boli komisii predložené: 

 

3.1. Petícia za výstavbu protihlukovej steny na ceste I/51 Severný obchvat 

Petícia obyvateľov ulíc Hajdócyho, Átriová, Dúhová o dobudovanie protihlukovej steny 

severného obchvatu ku križovatke so streleckým centrom. 

Uznesenie 56/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada petíciu 

postúpiť správcovi komunikácie. 

 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 1 : 0 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 
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3.2. Parkovisko Špačinská 2 – 40 – elektro Karel 

Komisii bola predložená žiadosť OPaM o stanovisko k súhlasu mesta s použitím pozemku na 

Špačinskej ceste v Trnave na vybudovanie parkovacích miest. Vybudovaných bude 5 

parkovacích miest, ktoré sú v súlade so štúdiou č. 16/2013 – Parkovisko Špačinská 2 – 40, 

na náklady vlastníka budovy č. súpisné 653 Jaroslava Karela, Slnečná 881/30, Dolné 

Lovčice.  

 

Uznesenie 56/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s vybudovaním parkovacích miest. 

 

 

 

 

 
Pozn. zasadnutie opustil 1 člen. 

 

 

4. V bode „Plán dopravnej obslužnosti“ boli komisii predložené: 

Komisii bola predložená ponuka spoločnosti DIC Bratislava, s. r. o. na spracovanie plánu 

dopravnej obslužnosti. 

Výber spracovateľa bude prostredníctvom verejného obstarávania. 

 

Uznesenie 60/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva berie na vedomie. 

 

5. Úprava príkazu primátora č. 12/2012 

Komisii bol predložený návrh na úpravu príkazu primátora č. 12/2012 ktorým sa stanovujú zásady 

postupu pri vydávaní povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta.  

 

Uznesenie 61/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva necháva 

rozhodnutie o úprave príkazu primátora č. 12/2012 v kompetencii štatutára mesta. 

 

 

 

 

 

6. V bode „Rôzne“ boli prítomnými prednesené tieto pripomienky, návrhy a informácie: 

 

6.1. Návrh na rozdelenie spevnenej plochy zariadenia na zber odpadov Veterná ulica 

OÚRaK informoval komisiu o prebiehajúcich rokovaniach so zberným dvorom na Veternej 

ulici za účelom zriadenia parkoviska v areály zberného dvoru. 

 

Uznesenie 62/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva berie na vedomie 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 
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6.2. Obsluha zastávky TESCO. 

Komisia bola informovaná o tom, že spoločnosť Tesco Store Slovakia, a. s. odstúpilo od 

spolufinancovania liniek č. 13 a 14. Z toho dôvodu sa komisia zaoberala trasovaním týchto 

liniek. 

 

Uznesenie 63/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada upraviť trasy 

liniek nasledovne: 

Linka č. 13 B. Kostol – Z. Kríčok – Družba, trasa sa skráti po zastávku Družba. 

Linka č. 14 Modranka – Kollárova – Tesco, trasa zostane nezmenená.  

V termíne o 1. 10. 2013 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

 

6.3. Poslanec Mgr. Lančarič žiada odstránenie polovice spomaľovacieho prahu na Ulici 

Andrej Sládkoviča pred križovatkou s Ulicou Parkovou. 

 

Uznesenie 64/2013 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s odstránením polovice spomaľovacieho prahu. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

 

6.4. Komisia žiada zaradiť do rozpočtu mesta výmenu detektorov stojacich vozidiel na 

križovatke Bučianska – Hlboká. 

Úloha /2013 

 

6.5. Parkovisko pri Daňovom úrade 

Od obyvateľa Hlbokej ulice Ing. P. Belka prišiel mailový podnet na rozdelenie parkoviska 

pred daňovým úradom na platenú a neplatenú časť, z dôvodu vytvorenia parkovacích miest 

pre obyvateľov priľahlých bytových domov. 

 

 

 

Uznesenie 56/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí 

s rozdelením parkoviska pred Daňovým úradom. 

 

6.6. Komisii bolo predložená žiadosť lekárne na Ulici Andreja Žarnova o vyznačenie dvoch 

parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých. 

 

Uznesenie 66/2013 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s vyznačením jedného parkovacieho miesta pre zdravotne ťažko postihnutých na Ulici 

Andreja Žarnova. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 
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hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

 

6.7. Prejazd nákladných vozidiel cez Ulicu Chovateľskú 

Komisia bola informovaná o sťažnosti Ing. F. Dvoráka na intenzitu nákladnej dopravy na Ulici 

Chovateľská. Ing. Dvorák žiada obmedziť nákladnú dopravu na predmetnej ulici a opraviť 

časť komunikácie pri oplotení jeho pozemku, nakoľko otrasy spôsobené vozidlami spôsobujú 

praskanie jeho plota. Miestnym zisťovaním MsÚ dospel k záveru, že praskanie plota je 

spôsobené nesprávnym technologickým postupom pri realizácii oplotenia. 

Hlasovanie: 

Obmedzenie nákladnej dopravy na Ulici Chovateľská. 

 

 

 

 

Uznesenie 66/2013 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí 

s obmedzením nákladnej dopravy na Ulici Chovateľská. 

 

6.8. Linka MAD obsluhujúca MČ Modranka 

V úvode zasadnutia za prítomnosti všetkých členov účastných zasadnutia, predniesli 

zástupcovia obyvateľom MČ Modranka – Mgr. Petková, Ing. Tibenský, požiadavku zmeny 

trasy linky č. 14 mestskej autobusovej dopravy. Zmena trasy spočíva v jej vedení cez Ulicu 

Hospodársku z dôvodov: 

- priamej dostupnosti zastávky Zelený kríčok  pre  zlepšenie dostupnosti urbanistických 

obvodov Pri kalvárii a Špíglsál – sever, 

- priamej dostupnosti zastávky Hospodárska pre zlepšenie dostupnosti do centrálnej 

mestskej zóny, 

- priamej dostupnosti zastávky Hospodárska, Bernoláková brána pre zlepšenie dostupnosti 

stredných škôl na Ulici Študentskej. 

 

MsÚ predniesol dôvody pre zachovanie súčasného stavu: 

- zmena trasy linky č. 14 by narušila maticu prestupov medzi všetkými linkami v systéme 

mestskej autobusovej dopravy, 

- prišlo by k predĺženiu cestovného času pre cestujúcich zo sídliska Družba, ktorý pracujú 

a študujú oblasti na Bulharskej a Priemyselnej ulici, 

- dostupnosť zastávok Zelený kríčok až po zastávku Nemečanka (urbanistické obvody Pri 

kalvárii a Špíglsál – sever) je zabezpečená prostredníctvom linky č. 16 s prestupom na 

zastávke Kollárova (presun na zastávku na opačnej strane komunikácie), 

- ďalej je dostupnosť zastávky Zelený kríčok zabezpečená prestupom na linky č. 1 a 2 na 

zastávke Dohnányho bez potreby prechádzania na zastávku na opačnej strane cesty, 

- zo zastávky Dohnányho je ďalej na vybraných spojoch možné prestúpiť na linky č. 4 a 5,  

- zo zastávky Kollárova je možné prestúpiť na linku č. 3, 

- prestupy sú uvažované do 20 minút, 

- dostupnosť centrálnej mestskej zóny je zo zastávky Kollárova. 

 

za : proti : zdržal sa 

0 : 6 : 0 
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Hlasovanie: 

Zmena trasy linky č. 14 a jej vedenie cez Ulicu Hospodársku. 

 

 

 

 

Uznesenie /2013 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí so 

zmenou trasy linky č. 14. Zároveň žiada zmeniť trasu linky č. 21, tak aby obsluhovala Ulicu 

Hospodársku, z dôvodu zabezpečenia prepravy študentov navštevujúcich stredné školy na 

Ulici Študentská. Zmenu zapracovať do ročných zmien cestovných poriadkov v mesiaci 

december 2013. 

 

 

 

7. V závere predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 

 V Trnave 11.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 

za : proti : zdržal sa 

0 : 6 : 0 


