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 Z á z n a m 
zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 06.05.2014 

 
 
Účasť: 
Prítomný:  
 PhDr. Miloš Krištofík – podpredseda 
 Ing. Jozef Alchus 
 Mgr. Matej Lančarič 
 Ing. Bystrík Stanko 
 Ing. Rudolf Kormúth 
Neprítomný: PhDr. Marcel Behro – predseda - PN 
 Eduard Čechovič 
 Bc. Matej Hambálek 
 Ing. Martin Poór 
 
 Schválený program: 

1. Otvorenie 
2. Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK a ODaKS 
3. Podnety a žiadosti občanov 
4. Mestská autobusová doprava 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
1. Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave otvoril podpredseda PhDr. Miloš Krištofík, ktorý 

prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.  
 

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

nasledovné štúdie: 
- Koncepcia umiestňovania cyklostojanov 
- Parkovisko Trstínska 

 
2.1. Koncepcia umiestňovania cyklostojanov 

Komisii bola predložená koncepcia umiestňovania cyklostojanov v centrálnej mestskej zóne, ktorú 
spracoval OÚRaK. Dokument obsahuje vybrané lokality pre cyklostojany s fotografiou a mapovým 
podkladom.  
Mgr. Lančarič vybral lokality, ktoré je vhodné realizovať prednostne, a to: 

30 Právnická Fakulta 

40 Štefánikova ulica 

54 základná umelecká škola 

69 Dom kultúry a Jednota 

74 Mestský úrad 

76 Malý obchodný dom 

79 Kino Hviezda 

90 "Čajka" 

104 pred Amfiteátrom – premiestniť k budove WC 

105 Amfiteáter - Amfik cafe 
 
Hlasovanie: 
Súhlasí s umiestňovaním cyklostojanov. 
za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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Uznesenie 14/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s realizáciou 
cyklostojanov v súlade s rozpočtom mesta. 
Úloha 5/2014 
V spolupráci s MTT spracovať informačnú kampaň o jestvujúcich cyklostojanoch na pešej zóne. 

 
2.2. Parkovisko Trstínska  

Komisii bola predložená štúdia parkoviska pri bytovom dome na Ulici Andreja Kubinu 22 – 25. 
Parkovisko je navrhnuté s pripojením na MK Ulica Trstínska v tesnej blízkosti zastávkového pruhu, 
ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. KDaVPS bola požiadaná o stanovisko k zrušeniu zastávkového 
pruhu pre jeho využitie ako pripájacieho pruhu z parkoviska. 
Hlasovanie: 
Zrušiť zastávkový pruh a využiť ho ako pripájací pruh. 
za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
 
 
Uznesenie 15/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí so zrušením 
zastávkového pruhu a jeho prebudovaním na pripájací pruh z parkoviska. 

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

 
3.1. Žiadosť o vyhradenie  parkovacích miest pre Jaroslav Karel-elektro 

Jaroslav Karel – elektro žiada o vyhradenie troch parkovacích miest pred budovou Jaroslav Karel – 
elektro na Špačinskej ceste 42 v Trnave. Parkovacie miesta by mali slúžiť pre zákazníkov elektra 
v čase otváracích hodín od 8.00 – 17.00 hod. 
Hlasovanie: 
Súhlasí s vyhradením parkovacích miest. 
 
za : 0 

proti : 5 

zdržal sa : 0 
 
Uznesenie 15/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí s vyhradením 
parkovacích miest pre Jaroslav Karel – elektro. 

 
3.2. List JUDr. Slaninovej o zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky 

Komisia bola informovaná o druhom liste JUDr. Slaninovej, v ktorom opätovne žiada o osadenie 
dopravnej značky IP28 – obytná zóna a spomaľovacích prahov na Ulicu Martina Benku úseku od 
križovatky s Ulicou Maximiliána Hella po križovatku s Ulicou Pavla Mudroňa. Osadenie značiek žiada 
z dôvodu zvyšujúceho počtu detí na predmetnej ulici, ktoré využívajú komunikáciu na hry. 
Hlasovanie: 
Osadiť požadované dopravné značenie. 
za : 0 

proti : 5 

zdržal sa : 0 
 
Uznesenie 17/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí s osadením 
dopravného spomaľovacieho prahu a značky IP 28 – obytná zóna. 
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3.3. Žltá čiara pred bytovým domom na Ulici Bedřicha Smetanu. 
 
Na základe žiadosti nájomníkov bytov v bytovom dome č. 11 – 14 na Ulici Bedřicha Smetanu bola 
komisia požiadaná o stanovisko k vyznačeniu vodorovného značenia V12b – žltá čiara. Nájomníci 
žiadajú jej vyznačenie pred vchodmi do bytového domu z dôvodu bezpečnosti a plynulosti premávky, 
nakoľko na strane komunikácie pred vchodmi parkujú vozidlá, ktoré obmedzujú, resp. znemožňujú 
prejazd a parkovanie na parkovacích miestach. 
Hlasovanie: 
Postúpiť na vyjadrenie do VMČ. 
za : 0 

proti : 5 

zdržal sa : 0 
 

Uznesenie 18/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada zaslať požiadavku 
nájomníkov na vyjadrenie do príslušného VMČ a následne po doručení stanoviska znovu zaradiť do 
programu komisie. 

 
3.4. Vyhrádzanie parkovacích miest pre služobné vozidla zdravotne ťažko postihnutých. 

Vzhľadom na výskyt žiadostí o vyhradené parkovacie miesto pre osobu zdravotne ťažko postihnutú, 
v ktorých žiadateľ nie je vlastníkom vozidla, ale využíva vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, 
bola komisia požiadaná o stanovisko k vyhrádzaniu miest pre služobné vozidlá žiadateľov.  
Hlasovanie: 
Vyhrádzať parkovacie miesta pre služobné vozidlá žiadateľov v prípade, ak nie je vlastníkom iného 
vozidla. 
za : 0 

proti : 5 

zdržal sa : 0 
 
Uznesenie 19/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí s vyhrádzaním 
parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté ani ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú 
vlastníkmi motorového vozidla, ale využívajú vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely. 

 
3.5. Stĺpiky pri detskom domove. 

Ing. M. Novák navrhol posunutie stĺpikov na chodníku pri detskom domove na Ulici Kornela Mahra 
z dôvodu umožnenia prejazdu zásobovania pre detský domov. 
Hlasovanie: 
Postúpiť do VMČ 
za : 0 

proti : 5 

zdržal sa : 0 
 

Uznesenie 20/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada o postúpenie návrhu 
do príslušného VMČ, ktorého zasadnutie sa uskutoční dňa 20. 05. 2014 o 17.00 hod.  

 
3.6. Zníženie rýchlosti na Ulici Ustianskej na 30 km/h 

Obyvateľ Ulice Ustianskej žiada o zníženie rýchlosti na tejto ulici na 30 km/h z dôvodu jej zlého 
technického stavu. Pri prejazde vozidiel, najmä nákladných, dochádza k otrasom priľahlých domov. 
Hlasovanie: 
Znížiť rýchlosť na 30 km/h. 

 
za : 0 

proti : 5 

zdržal sa : 0 
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Uznesenie 21/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí so znížením 
rýchlosti na Ulici Ustianskej na 30 km/h. 

 
4. V bode „Mestská autobusová doprava“ bola komisia informovaná o žiadosti o pridanie spojov na linku 

č. 16, ktoré žiadajú majitelia prevádzok na Ulici Novej pre svojich zamestnancov a občania, ktorí tieto 
prevádzky navštevujú. Pridanie spojov podľa požiadaviek by si vyžiadalo navýšenie rozpočtu na mestskú 
dopravu približne o 18 000 € ročne. 

 
Hlasovanie: 
Pridať spoje na linku č. 16 
za : 0 

proti : 5 

zdržal sa : 0 
 
Uznesenie 22/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí s pridaním ďalších 
spojov na linku č. 16 z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov v rozpočte mesta.  
Úloha 4/2014 
Spracovať materiál s výpočtom navýšených kilometrov pre Mestskú radu spolu s analýzou dopytu. 
Osloviť žiadateľov s možnosťou spolupráce pri financovaní požadovaných spojov. Z: ODaKS 

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

 
5.1. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada zrealizovať pravé pripojenie z parkoviska 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda na Ulicu Bučiansku. 
 

5.2. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada, aby správca cestnej svetelnej signalizácie 
zosúladil signalizáciu na križovatke ulíc Vansovej – Trstínska - Šrobárova. 
 

5.3. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada aby bol Železniciam Slovenskej republiky 
poslaný návrh na vybudovanie rámp pre chodcov na železničnom priecestí T. Vansovej – Kamenná 
cesta. 
 

5.4. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada časové zosúladenie cestnej svetelnej signalizácie 
na križovatke ulíc Dohnányho – Stromová s css na priechode pre chodcov na Ulici Dohnányho. 
 

5.5. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb urguje ukončenie jednania s KDI o odbočovacom pruhu 
na Bratislavskej ulici pri čerpacej stanici Slovnaft. 
 

5.6. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada doložiť 4 – 5 kusov väčších skál do zeleného 
ostrovčeka na križovatke ulíc Bratislavská – Coburgova. 
 

5.7. Zasadnutia komisie sa zúčastnila Ing. arch. Solovičová, ktorá vyjadrila svoj nesúhlas s okružnou 
križovatkou, vybudovanou pred jej domom na križovatke ulíc Špačinská cesta – Kukučínova – Na 
hlinách. Predmetná križovatka podľa Ing. arch. Solovičovej stavebne nevyhovuje, je zle vyriešená 
kanalizácia, vzniesla námietku voči tomu, že neboli účastníkmi konania počas realizácie križovatky, 
vybudovaním križovatky a zastávkového pruhu nemajú im vyhovujúci vjazd do domu; ten sa nachádza 
v zastávkovom pruhu. Ďalej sa sťažovala na umiestnenie zastávky pred jej domom, nakoľko cestujúci 
nastupujúci na tejto zastávke si ukladajú svoje veci na okno domu Ing. arch. Solovičovej, opierajú sa 
o dom a neskorých hodinách rušia hlasným rozprávaním.  
 

Hlasovanie: 
Premiestniť autobusovú zastávku k stĺpu verejného osvetlenia. 
za : 5 
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proti : 0 

zdržal sa : 0 
 

Uznesenie 23/2014: 
Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada o premiestnenie 
autobusovej zastávky k stĺpu verejného osvetlenia.  
 

 
6. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 25. 06. 2014 o 13.00 hod. 

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

 
 V Trnave 06.05.2014 
 
 
 
 
 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy a verejnoprospešných 

služieb 
 
 
Zapísala: Ing. Lenka Balažovičová 


