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 Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 07.03.2013 

 

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

Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. Doplnenie verejného osvetlenia na Malženickej ceste. 
3. Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK a ODaKS 
4. Žiadosti a petície o zjednosmernenie miestnych komunikácií. 
5. Autobusové zastávky mestskej autobusovej zastávky. 
6. Rôzne 
7. Záver 

 

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

s programom zasadnutia.  

 

2. V bode „Doplnenie verejného osvetlenia na Malženickej ceste" bola komisii predložená interpelácia 

poslanca Jána Žitňanského, v ktorej žiada o posúdenie možnosti doplnenia osvetlenia komunikácie 

a križovatiek v pokračovaní Špačinskej cesty pod premostením severného obchvatu. 

 

Uznesenie 1/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí 

s doplnením osvetlenia od križovatky ulíc Špačinská cesta – Sibírska – Krupská v smere na 

Malženickú. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

4 : 0 : 1 

      

 

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

nasledovné štúdie: 

 

3.1. Parkovanie na Ulici Michalskej. 

OÚRaK na základe žiadosti spracoval štúdiu parkovania na Ulici Michalskej s vyznačením 

parkovacích miest na ľavostrannom chodníku. 

 

Uznesenie 2/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí 

s realizáciou parkovania na Ulici Michalskej. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

      

 

3.2. Parkovisko na Okružnej ulici. 

Na základe požiadaviek VMČ Trnava – Sever spracoval OÚRaK štúdiu parkoviska Okružná 1 – 

4, ktorá uvažuje s rozšírením obojsmernej komunikácie, ktorá slúži aj ako parkovisko. OÚRaK 



2 
 

navrhol vytvorenie parkovacieho pásu s kolmým radením vozidiel medzi stromami 

s nevyhnutným výrubom vybraných stromov. 

 

Uznesenie 3/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí 

s vytvorením parkovacích miest podľa štúdie. Žiada vstúpiť do rokovania so zberným dvorom 

o možnosti vytvorenia parkovacích miest na jestvujúcich spevnených plochách zberného dvora 

(zabezpečí OPaM). Žiada opätovne predložiť návrh na zasadnutie komisie dopravy a VPS po 

uzatvorení rokovania so zberným dvorom. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

      

Úloha 1/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada OPaM o zahájenie rokovania so zberným 

dvorom na Okružnej ulici o možnosti vytvorenia parkovacích miest na spevnených plochách 

zberného dvora. 

 

3.3. Predĺženie chodníka Botanická 39 – 45 

Štúdia bola spracovaná na základe požiadavky obyvateľov Ulice Botanickej 39 – 45 o zváženie 

možnosti predĺženia jestvujúceho chodníka pred ich rodinnými domami od autobusovej 

zastávky až po križovatku ulíc Ludvika van Beethovena – Šafárikova – Botanická – Ovocná. 

 

Uznesenie 4/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí s návrhom 

predĺženia chodníka Botanická 39 – 45. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

      

 

3.4. Parkovisko Špačinská 2 – 40 

 

Uznesenie 5/2013: 

 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s vytvorením 

parkovacích miest. Žiada vypracovať projektovú dokumentáciu s rozdelením na 3 etapy 

a vypracovať cenovú kalkuláciu. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

      

      

Pozn. k zasadnutiu komisie dopravy a VPS sa pripojil ďalší člen.   

 

3.5. Rozšírenia parkoviska Saleziánska 46 – 50. 

OÚRaK spracoval návrh na základe žiadosti o vybudovanie parkovacích miest v páse zelene 

pozdĺž Saleziánskej ulice oproti bytovému domu 46 – 50. OÚRaK navrhuje vytvoriť rovnaký pás 

šikmého radenia vozidiel, ako sa nachádza v pokračovaní tohto úseku. Parkovisko by bolo 

plynulo napojené na jestvujúce. 
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Uznesenie 6/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada tento návrh 

znovu predložiť na zasadnutie po vybudovaní parkovacieho domu Na hlinách. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

3.6. Rozšírenie chodníka pre vnútroblokovú komunikáciu šírky 3 m, Veterná ulica 31 – 33 

Štúdia, ktorú spracoval OÚRaK, bola spracovaná na základe požiadavky obyvateľov Ulice 

Veternej 31 – 33 o preriešenie možnosti rozšírenia chodníka a vytvorenie tak pojazdnej 

vnútroblokovej komunikácie. OÚRaK navrhuje chodník rozšíriť z 1,7 m na 3 m, čím bude 

vytvorená vnútrobloková komunikácie zabezpečujúca prepojenie medzi parkoviskami pred a za 

bytovým domom. 

 

Uznesenie 7/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada o stanovisko 

príslušné VMČ. Podľa stanoviska VMČ vybudovať resp. nevybudovať. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

4. V bode „Žiadosti a petície o zjednosmernenie miestnych komunikácií.“ boli komisii predložené: 

 

4.1. Zjednosmernenie Ulice Kukučínovej 

Komisii bola predložená petícia obyvateľov Ulice Kukučínovej, ktorý žiadajú vytvorenie 

jednosmernej premávky na tejto ulici v smere od križovatky ulíc Špačinská cesta – Na hlinách – 

Kukučínova po križovatku Kukučínova – Slnečná – Martina Benku. 

 

Uznesenie 8/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí so 

zjednosmernením Ulice Kukučínovej 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

4.2. Zjednosmernenie Agátovej ulice 

Komisii bola predložená žiadosť obyvateľov Agátovej ulice o jej zjednosmernenie, z dôvodu 

parkovania klientov jazykovej školy, ktorý vytvárajú zlú prejazdnosť komunikácie. 

 

Uznesenie 9/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí so 

zjednosmernením Agátovej ulice. Žiada preveriť kolaudačné rozhodnutie a riešenie parkovania 

pre rodinný dom, v ktorom sa nachádza jazyková škola. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

4.3. Zjednosmernenie Ulice Sadovej 

Komisii bola predložená žiadosť obyvateľky Ulice Sadovej  o zjednosmernenie predmetnej ulice 

v úseku od križovatky Jána Sambucusa – Sadová po križovatku Sadová – Štúrova. 
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Uznesenie 10/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí so 

zjednosmernením Ulice Sadovej. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

5. V bode „Autobusové zastávky mestskej autobusovej dopravy“ boli komisii predložené: 

 

5.1. Autobusová zastávka a priechod pre chodcov na Šrobárovej ulici. 

Komisii bol predložený návrh vyznačenia priechodu pre chodcov a autobusovej zastávky. 

 

 Uznesenie 11/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí 

s predloženým návrhom. Žiada riešiť bezpečnosť priechodu pre chodcov na Zelenom kríčku. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

5.2. Zastávka autobusovej dopravy na Ulici Radlinského. 

Komisii bol predložený návrhy vyznačenia autobusovej zastávky a čiastočnou úpravou 

ostrovčeka zelene na Ulici Radlinského. Táto autobusová zastávka bude slúžiť pre dočasné 

zastavenie turistických autobusov.  

 

Uznesenie 12/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s vyznačením 

autobusovej zastávky a súvisiacimi úpravami. Žiada doplniť dlažbu podľa súčasnej. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

5.3. Tesco bus 

Komisia bola informovaná o zrušení zmluvy o prevádzke tzv. Tesco busu, ktorý bezplatne 

prepravoval cestujúcich na trase Autobusová stanica – Zelený kríčo – Tesco. 

ODaKS v spolupráci so SAD Trnava, a. s. spracoval návrh predĺženia liniek č. 13 a 14 

k zastávke Tesco. 

 

Uznesenie 13/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s predĺžením 

liniek č. 13 a 14 k zastávke Tesco. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

5.4. Zastavovanie linky na zastávkach MAD 

Obec Hrnčiarovce nad Parnou zaslala žiadosť o zastavovanie linky obsluhujúcej ich obec na 

zastávkach MAD. Zastavovanie linky by slúžilo iba pre výstup cestujúcich. 

 

Uznesenie 14/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí so 

zastavovaním linky z obce Hrnčiarovce nad Parnou na zastávkach MAD. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 
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5.5. Prístrešky na autobusových zastávkach 

Komisia bola informovaná o vybraných lokalitách, pre umiestnenie autobusových prístreškov po 

uzatvorení zmluvy so spoločnosťou euroAWK. 

 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva berie na vedomie. 

 

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

 

6.1. VZN č. 400 

Komisii bol predložení návrh úpravy aktuálneho VZN č. 400 o dočasnom zastavovaní vozidiel. 

 

Uznesenie 15/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí so zmenami.  

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

6.2. PhDr. Krištofík informoval komisiu o doručení žiadosti o určenie použitia dopravného značenia 

zo strany majiteľov čerpacej stanice na Bratislavskej ulici. 

  

6.3. Ing. M. Novák komisii predložil nasledovné informácie: 

- Finančná náročnosť osadenia porálu na Coburgovej ulici je cca 25 000 eur. 

- Dopravné značenie pre obmedzenie výjazdu nákladných vozidiel na Coburgovu ulicu boli 

osadené. 

 

6.4. Premenovanie areálu bývalej TAZ 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva trvá na svojej 

požiadavke o premenovaní a priradení orientačného čísla jednotlivým spoločnostiam v areáli 

bývalej TAZ, Coburgova 84. 

 

6.5. Otáčanie vozidiel v križovatke Nitrianska – Priemyselná z ľavého odbočovacieho pruhu na 

Nitrianskej ulici. 

 

Uznesenie 16/2013: 

 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada zaslať návrh 

osadenia dopravného značenia na odsúhlasenie dopravnému inšpektorátu v Trnave. 

.hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

6.6. PhDr. Krištofík oboznámil komisiu s parkovaním vozidiel na Coburgovej ulici. Vozidlá parkujú 

pozdĺž komunikácie pričom vznikajú kolízne situácie, nakoľko šírka komunikácie so 

zaparkovanými vozidlami neumožňuje obojsmernú premávku. 

 

Uznesenie 17/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada spracovať 

návrh rozšírenia parkovania do zelene ako variant I., variant II. pozdĺžne parkovanie na 

chodníku, variant III. osadenie dopravného značenia B 34 zákaz zastavenia. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 



6 
 

      

Úloha 2/2013: 

Komisia dopravy a VPS žiada OÚRaK spracovať variantné riešenia. 

 

6.7. Komisia bola informovaná o žiadosti obyvateľov Ulice Leoša Janáčka o osadenie betónových 

zábran na konci komunikácie, z dôvodu zabránenia prejazdu nákladných vozidiel 

 

Uznesenie 18/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s osadením 

betónových zábran. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

6.8. Komisii bola predložená žiadosť obyvateľa Ulice Zelená o osadenie spomaľovacieho prahu na 

predmetnej ulici. 

 

Uznesenie 19/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí s osadením 

spomaľovacieho prahu. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

6.9. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb žiada vyznačiť dopravné značenie V12B – žltá 

súvislá čiara v križovatke ulíc Vajaského – Radlinského 

 

6.10. Komisii bola predložená žiadosť spoločnosti Amylum Slovakia, s. r. o., ktorá žiada o úpravu 

cestovného poriadku, z dôvodu čistenia kanalizácie a uzavretia Saleziánskej ulice, nakoľko 

údržba kanalizácie si vyžaduje minimálne 60 minút. 

 

Uznesenie 20/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí s úpravou 

cestovného poriadku v prospech spoločnosti Amylum Slovakia, s. r. o. Žiada aby údržba bola 

vykonávaná počas víkendov. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

6.11. Komisii bola predložená žiadosť o odstránenie stĺpika zabraňujúceho vjazd na chodník na 

Zelenom kríčku. 

 

Uznesenie 21/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí 

s odstránením stĺpika. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 
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6.12. Komisia bola informovaná o záujme obyvateľov bytového domu „JUPITER“ o zjednosmernenie 

vnútroblokovej komunikácie. Žiadosť t. č. nebola podaná. 

 

Uznesenie 22/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí so 

zjednosmernením vnútroblokovej komunikácie. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

 V Trnave 07.03.2013 

 

 

 

 

 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


