
Náplň a zásady činnosti 

Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb Mestského zastupiteľstva v Trnave 

vo volebnom období 2014 – 2018 

 

 

1. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb je poradným orgánom Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava zaujíma stanoviská k zmenám v organizácii dopravy 

zásadného významu vo vzťahu k územnému plánu, generálnemu dopravnému plánu a 

ďalším územno-plánovacím a dopravno-inžinierskym dokumentáciám. Zaujíma 

stanoviská k obchodným a podnikateľským aktivitám na území mesta a k súvisiacim 

koncepčným dokumentom, ktoré sa týkajú podnikateľskej obce a verejnoprospešných 

služieb. 

 

2. Zloženie komisie schvaľuje voľbou mestské zastupiteľstvo po dohode politických klubov 

zastúpených v Mestskom zastupiteľstve z radov poslancov aj občanov mesta. 

 

3. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb najmä: 

- zaujíma stanoviská k zmenám v organizácii dopravy zásadného významu vo vzťahu k 

územnému plánu, generálnemu dopravnému plánu a ďalším územno-plánovacím a 

dopravno-inžinierskym dokumentáciám, 

- prerokúva zmeny územného plánu v oblasti dopravy, 

- prerokúva zmeny v kategorizácii komunikačnej siete, 

- prerokúva dokumentácie dopravných stavieb (komunikácie, parkoviská, križovatky), 

- zaoberá sa návrhmi stanovíšť taxislužby, líniových stavieb technickej infraštruktúry 

zásadného významu a rozsahu vo vzťahu k zásahu do telesa miestnej komunikácie, 

- prerokúva návrhy nových cestovných poriadkov a výšku cestovného v mestskej 

autobusovej doprave, 

- zaujíma stanoviská k obchodným a podnikateľským aktivitám na území mesta Trnava a 

k súvisiacim koncepčným dokumentom, ktoré sa týkajú podnikateľskej obce a 

verejnoprospešných služieb a spolupracuje so Slovenskou obchodnou a priemyselnou 

komorou. 

 

4. Kontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva týkajúce sa predmetu činnosti 

komisie. 

 

5. Zasadnutie komisie je minimálne 1krát za 3 mesiace, v prípade potreby častejšie. 

 

6. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov komisie. 

 

7. Pri rozhodovaniach komisie majú členovia hlas rozhodujúci, pri rovnosti hlasov má 

predseda komisie hlas rozhodujúci. 

 

8. Členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutí komisie a aktívne zabezpečovať 

plnenie úloh. 

 

 

 

 



 

9. Predseda komisie môže podľa prerokovávanej problematiky prizvať prostredníctvom 

sekretára k rokovaniu aj odborných zamestnancov MsÚ, útvaru hlavného kontrolóra, resp. 

iných organizácií zriadených mestom Trnava alebo založených mestom Trnava; prípadne 

dotknuté právnické osoby a môže ich požiadať o predloženie potrebných informácií k 

prerokovávanej problematike. 

 

10. Z rokovania komisie vyhotoví sekretár komisie zápisnicu, ktorú schvaľuje predseda 

komisie, prípadne podpredseda komisie. Členovia komisie dostávajú kópiu zápisnice. 

Prijaté uznesenia sú predkladané primátorovi mesta a výpisy uznesení dotknutým 

odborom, úsekom a referátom MsÚ a organizáciám zriadeným a založeným mestom 

Trnava. 

 

 

 

V Trnave, 19.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ....................................... 

        Ing. Peter Halada 

        predseda komisie 


