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  Z á z n a m 
zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 25. 06. 2015 

 
 
Účasť: 

Prítomný: Ing. Peter Halada – predseda  

 
Neprítomný: Ing. Augustín Hambálek 

 

Ing. Jozef Alchus 

  
 

 

Mgr. Matej Lančarič 

   

 
Adam Peciar 

 

Ďalší prítomný: Ing. Peter Zbyňovský 

 

Ing. Bystrík Stanko 

  
Ing. Marián Novák 

 

Ing. Martin Galbavy 

  

Ing. Miroslav Kadlíček 

 

Ing. Ján Kánik 

  
Ing. Peter Hlbocký 

 

Ing. arch. Róbert Suchý 

  
Ing. Juraj Kuzma 

    
Mgr. Agnesa Petková 

    
Ing. Marián Tibenský 

 
 Schválený  program: 
1. Otvorenie. 
2. Mestská autobusová doprava 
3. Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK 
4. Podnety a žiadosti občanov. 
5. Rôzne. 
6. Záver.  
 
1. Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave otvoril predseda Ing. Peter Halada, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia. Členovia jednomyseľne program schválili. 
 

2. V bode „Mestská autobusová doprava“ sa komisia zaoberala: 
2.1. Cenovou ponukou na zavedenie systému Desfire.  

Ing. Kuzma oboznámi členov so systémom Desfire. Spoločnos TransData, s. r. o. zaslala cenovú 

ponuku na úpravu hardvéru MHD na akceptáciu MIFARE DESFire. Tento systém umožňuje používanie 

študentských kariet ISIC v MHD Tranva. Ide o doplnenie SAM modulu k zariadeniam čítačiek čipových 

kariet a k zariadeniam na predaj. 

Hlasovanie: 

Súhlasí s ponukou. 

za : 0 

proti : 8 

zdržal sa : 0 

Komisia nesúhlasí nakoľko v roku 2017 skončí zmluva so SAD Trnava, a. s. a bude vyhlásená súťaž 

kde sa problematika bude riešiť komplexne. 

 

2.2. Poslankyňa Mgr. Petková a člen VMČ Ing. Tibenský prišli komisiu oboznámiť so žiadosťami občanom 

MČ č. 6. Ide o presmerovanie linky č. 14 cez Ulicu Hospodársku, z dôvodu prístupu do centra mesta 

a cestovania do zamestnania. 

Hlasovanie: 

V súvislosi s otvorením City Areny sa predpokladá zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich zastávku 

Kollárova. Vzhľadom k uvedenú bude potreba prehodnotiť všetky linky. 

 

 

 

 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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3. V bode „Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK“ komisia 
schvaľovala nasledovné dokumenty: 
3.1. Chodník za CASSALLE od detského ihriska poza Bytové družstvo. Ide o požiadavku VMČ. 

Hlasovanie: 

Súhlasí a odporúča zaradiť do rozpočtu pre rok 2016. 

 

 

 

 

3.2. Na odkazprestarostu.sk sa nachádza žiadosť o vybudovanie chodníka na Ulici Lomonosovovej popri 

„pojazdnému“ chodníku za ZŠ Kornela Mahra, ktorý je využívaný na parkovanie. 

Hlasovanie: 

Súhlasí. 

za : 0 

proti : 8 

zdržal sa : 0 

 

3.3. Okružná križovatka Ovocná – Šafárikova – Botanická. Spracovaná štúdia za základe požiadavky 

z predchádzajúceho zasadnutia.  

Hlasovanie: 

Spracovať štúciu s ostatnými ulicami a zmenou organizácie dopravy a zaslať do príslušného VMČ. 

 

 

 

 

3.4. Vybudovanie cyklochodníka popri miestnej komunikácii na Ulici Piešťanskej ako pokračovanie 

cyklochodníka na Ulici Východnej. Žiadosť z odkazprestarostu.sk. 

Hlasovanie: 

Zistiť vlastníkov pozemkov. 

 

 

 

3.5. Chodník na Ulici Vladimíra Clementisa pri križovatke s Ulicou Juraja Slottu v blízkosti hotela Inka. 

Požiadavka z portálu odkazprestarostu.sk. Žiadajú o vybudovanie chodníka podľa vyšliapanej cestičky 

v zeleni. 

Hlasovanie: 

Súhlasí s vybudovaním. 

za : 0 

proti : 8 

zdržal sa : 0 

Komisia nesúhlasí nakoľko je možné využívať jestvujúci chodník. Žiada o vysadenie zelene. 

 

 

 

 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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3.6. Obyvatelia sídliska Družba a VMČ č. 4 žiadajú o vybudovanie chodníka popri miestnej komunikácii na 

Ulici Spartakovskej od autobusovej zastávky v smere na Ulicu Sasinkovu resp. Koniarekovu. Taktiež 

vybudovanie predĺženie chodníka v smere od Ulice Sasinkovej na Ulicu Vladimíra Clementisa. 

Hlasovanie: 

Súhlasí. 

 

 

 

 

3.7. Obyvatelia sídliska Linčianska žiadajú prostredníctvom odkazprestarostu.sk dobudovanie chodníka, 

ktorý bol zrealizovaný v priebehu minuloročnej humanizácie. Chodník žiadajú dobudovať k aubusovej 

zastávke. 

Hlasovanie: 

Súhlasí. 

 

 

 

 

3.8. Obyvatelia Ulice Botanická a VMČ č. 2 žiada o vyznačenie parkovacích miest pred obchodným 

centrom CASALLE. 

Hlasovanie: 

Súhlasí. 

 

 

3.9. Obyvatelia bytového domu v MČ Modranka pri ZŠ žiadajú o vybudovanie parkoviska pred bytovým 

domom – primátor pozastavil budovanie parkovacích miest.  

 
 

4. V bode „Podnety a žiadosti občanov“ boli predložené 
 
4.1. Na základe podnetu občana z Ulice Bedřicha Smetanu ohľadom vodičov, ktorí nedodržiavajú najvyššiu 

povolenú rýchlosť, spracoval OÚRaK štúdiu zvýšeného priechodu pre chodcov, spomalenie v podobe 
„vyosenia“ komunikácie a parkovanie v zeleni za križovatkou s Ulicou Lomonosovovou. 

Hlasovanie: 
Súhlasí so zvýšeným priechodom pre chodcov. 

za : 0 

proti : 8 

zdržal sa : 0 

 
Súhlasí s vyosením komunikácie a zaslaním tohto návrh na posúdenie do príslušného VMČ. 
 
 
 
 
Parkovanie v zeleni. – primátor pozastavil budovanie parkovacích miest. 
 
 
 

 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 



4 
 

4.2. Komisii bol predložený podnet občana na osadenie cestnej svetelnej signalizácie na priechod pre 
chodov na Ulici Kollárovej pri križovatke s Ulicou Andreja Žarnova. 

Hlasovanie: 
Súhlasí s osadením. 

za : 0 

proti : 8 

zdržal sa : 0 

 

4.3. Komisii bola predložená žiadosť obyvateľom Medziháju o vybudovanie prístreška pre autobusovú 
zastávku v smere do Trnavy. Zastávka sa nachádza na ceste II/504. 
Hlasovanie: 
Súhlasí s vybudovaním prístrešku na opačnej strane ako je požadované v súlade s majetkovými 
pomermi k pozemkom. 
 
 
 
 
 

4.4. Komisii bol predložení list zástupcov vlastníkov bytov na Ulici Vajanského 18, ktorí žiadajú vyhradenie 
parkoviska pred bytovým domom iba pre obyvateľov s trvalým pobytom na Ulici Vajaského.  
Hlasovanie: 
Súhlasí. 
za : 0 

proti : 8 

zdržal sa : 0 

 
V prípade nedostatku parkovacích miest pre obyvateľov sú k dispozícii parkovacie miesta 
v podzemných garážach. 
 
 

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

5.1. Ing. Kadlíček informoval komisiu o vykonanom dopravnom prieskume na Ulici Hospodárskej, Zelenom 
kríčku a Rybníkovej, zameranom na počet autobusov. 
Z prieskumu vyplýva že po Ulici Hospodárskej prejde v priebehu dňa 724 autobusov, po Zelenom 
kríčku 372 a po Ulici Rybníkovej 452 autobusov. Boli sčítavané všetky druhy autobusov. Prieskum bol 
vykonaný 16. 6. 2015 o 5.00 do 21.00 hod. 

 
5.2. Zaslať podnet na Slovenskú správu ciest ohľadom osadenia dopravného značenia označujúceho 

smerovanie na severný obchvat mesta. 
Hlasovanie: 
Súhlasí. 
za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
 

5.3. Poslanec p. Peciar navrhol povoliť vjazd cyklistom do protismeru na Ulici Cukrovej s pokračovaním na 
Ulicu Pažitnú, na ktorej by došlo k zrušeniu parkovania na jednej strane komunikácie. 
 Hlasovanie: 
Postúpiť do príslušného VMČ. 
Pozn. počas hlasovanie nebol prítomný Ing. Alchus. 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
 

za : 8 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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5.4. Na podnet občanov žiada komisia odstrániť stredovú deliacu čiaru a zrušiť dve parkovacie miesta pred 
svetelnou križovatkou na Ulici Jerichovej, nakoľko nedisciplinovaní vodiči využívajú chodník na prejazd 
k svetelnej križovatke pri ľavom odbočení. 
 

5.5. Komisia žiada opraviť dlažbu na Horných baštách v úseku medzi Ulicou Štefánikovou a Ulicou 
Hornopotočnou. 
 

5.6. Komisia žiada opraviť palisády na kruhovej križovatke na Ulici Jána Bottu. 
 

5.7. Komisia žiada opraviť povrch komunikácie na Horných baštách v úseku medzi Ulicou Jerichovou 
a Ulicou Jeruzalemskou. 
 
 

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

 V Trnave 25.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Halada 
predseda Komisie dopravy a verejnoprospešných 

služieb 
 
Zapísala: Ing. Lenka Balažovičová 


