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 Z á z n a m 
zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 03.02.2015 

 
 
Účasť: 
Prítomný: Ing. Peter Halada – predseda  
 Adam Peciar – podpredseda 
 Ing. Jozef Alchus 
 Mgr. Matej Lančarič 
 Ing. Bystrík Stanko 
  
 
 Schválený  program: 
1. Otvorenie. 
2. Zásady a náplň činnosti komisie a Rokovací poriadok. 
3. Návrh členov komisie z odbornej verejnosti. 
4. Žiadosť o vodorovné a zvislé značenie na Ulici Veternej 31 – 33. 
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. 
 

 
 

- V bode „Zásady a náplň činnosti komisie a Rokovací poriadok“ komisia schválila predmetné 
dokumenty v aktuálnom znení. Úprave Rokovacieho poriadku sa bude venovať na ďalšom zasadnutí po 
schválení a za účasti členov z odbornej verejnosti. 

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 
Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada /    

Adam Peciar /               

Ing. Jozef Alchus     

Mgr. Matej Lančarič /    

Ing. Bystrík Stanko /    
 

 
Pozn. k zasadnutiu sa pripojil člen Ing. Alchus 

2. V bode „Žiadosť o vodorovné a zvislé značenie na Ulici Veternej 31 – 33“ bola komisii predložená žiadosť 
o uvedené dopravné značenie zo strany SVB Veterná 6558, Veterná 32, Trnava. Spoločenstvo vlastníkov 
žiada o vyznačenie vodorovného značenia V12b a zvislého B34, nakoľko popri bytových domoch parkujú 
vozidlá, ktoré bránia prístupu k poklopom splaškovej a dažďovej kanalizácie a zhoršujú prejazd pre vozidlá 
hasičov, polície, rýchlej zdravotnej služby, pošty atď. Zároveň považuje za nevyhnutné vyznačiť priestor 
chodcom. 
Hlasovanie: 
Zaslať na vyjadrenie do príslušného VMČ. Po získaní stanoviska z VMČ znovu zradiť do programu komisie 
dopravy a verejnoprospešných služieb. 
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Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada /    

Adam Peciar /               

Ing. Jozef Alchus /    

Mgr. Matej Lančarič /    

Ing. Bystrík Stanko /    
 

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

 
 

3.1. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada zabezpečiť opravu vnútroblokovej komunikácie 
na Ulici Hospodárska 30 – 36 a Ulici Študenstká 1 – 5. Štúdiu žiada predložiť na najbližšie zasadnutie 
komisie. 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 
Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada /    

Adam Peciar /               

Ing. Jozef Alchus /    

Mgr. Matej Lančarič /    

Ing. Bystrík Stanko /    

 
3.2. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada spracovať štúdiu s riešením parkovania pred BD 

Veterná 11 – 13 nakoľko v zákrute v blízkosti smetných nádob parkujú vozidlá, ktoré bránia prejazdu 
vozidiel spoločnosti A.S.A. 
 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 
Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada /    

Adam Peciar /               

Ing. Jozef Alchus /    

Mgr. Matej Lančarič /    

Ing. Bystrík Stanko /    

 
 

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

 V Trnave 03.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Halada 
predseda Komisie dopravy a verejnoprospešných 

služieb 
 
 
 
Zapísala: Ing. Lenka Balažovičová 


