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 Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 

01.02.2012 

 

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

listiny. Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. VZN o parkovacích kartách a VZN o dočasnom parkovaní v CMZ 
3. Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK 

a ODaKS 
4. Rôzne 
5. Záver 

 

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

s programom zasadnutia.  

 

2. p. Ivanovič z ODaKS komisii predstavil návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na území mesta Trnava. VZN upravuje dočasné parkovanie motorových vozidiel 

kategórie M, N1 a N2 na miestnych komunikáciách, ktorými sú všeobecne prístupné 

a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve Mesta Trnava a verejné priestranstvá, ktoré 

slúžia miestnej doprave za účelom organizovanie dopravy na území Mesta Trnava. 

Člen komisie dopravy a VPS Mgr. Lančarič nesúhlasí so spoplatnením záchytných 

parkovísk t. j. parkovísk mimo CMZ, svoje argumenty predstaví na rokovaní MZ 

o príslušnom VZN. 

Uznesenie: 

a) komisia berie na vedomie pripomienku Mgr. Lančariča a jednomyseľne sa uzniesla na 

nezapracovaní pripomienky do pripravovaného VZN. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

b) V Čl. 2 bod 1 písm a) súčasný text: „parkovací lístok vydaný parkovacím automatom 

alebo zamestnancom Mesta Trnava“ nahradiť za: „parkovací lístok vydaný parkovacím 

automatom, zamestnancom Mesta Trnava, alebo poverenou osobou Mestským 

úradom v Trnave.“ 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

 

c) Komisia navrhuje rozdeliť parkovanie v meste Trnava na „zóny“. Tento návrh 

zapracovať do pripravovaného VZN s konkrétnym vymedzením jednotlivých zón podľa 

ulíc a s návrhom sadzby za parkovanie. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 
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3. V bode „Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava“ boli komisii 

predložené nasledovné štúdie: 

 

a) Vyznačenie trvalého dopravného značenia na Ulici Jerichovej. Ide o vyznačenie 

štyroch kolmých parkovacích miest pri križovatke s Ulicou Invalidskou a 19 pozdĺžnych 

parkovacích miest na ľavej strane Ulice Jerichovej, čím dôjde k usporiadaniu 

parkovania a zvýšeniu počtu parkovacích miest na predmetnej uilci. Komisia 

jednomyseľne návrh odsúhlasila. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

 

b) Chodník na sídlisku Družba k obchodnému domu Kaufland. Na základe žiadosti VMČ 

č. 4 o vybudovanie chodníkov po vyšliapaných trasách v jestvujúcej zeleni, OÚRaK po 

obhliadke v teréne vypracoval návrh 3 nových chodníkov na trase s najväčšou 

intenzitou chodcov.  KDaVPS na zasadnutí 9.6.2011 požiadala o stanovisko VMČ. 

VMČ č. 4 na svojom zasadnutí dňa 23.11.2011 odporúča vybudovanie chodníka k OD 

Kaufland. Komisia jednomyseľne odložila tento návrh na ďalšie zasadnutie. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

 

c) Plocha na parkovanie Ulica Hlboká 15. Návrh vychádza zo záverov rokovania VMČ č. 

4, a to z požiadavky na rozšírenie nevyužívanej a nedostupnej časti chodníka pred 

bytovým domom na predmetnej ulici. Časť chodníka cca 15 m je po oboch stranách 

odrezaná parkovacími pásmi s kolmým radením vozidiel, a teda je nevyužívaná 

chodcami. V súčasnosti na nej parkujú vodiči kolmým radením, čím zachádzajú do 

zelene a v prípade dažďov znečisťujú komunikáciu. Na ploche bude umožnené 

parkovanie 5 vozidlám. Komisia jednomyseľne súhlasí s návrhom. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

 

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

 

a) Ing. M. Novák informoval komisiu o žiadosti o vyznačenie pozdĺžneho parkovania na 

chodníku na Viktoríniho námestí a predložil situáciu dopravného značenia. Komisia 

jednomyseľne odsúhlasila vyznačenie trvalého dopravného značenia. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

b) Ing Alchus informoval komisiu o žiadosti ZŠ Vančurova o zjednosmernenie Ulice 

Hattalova a Ulice Nobelova. Komisia jednomyseľne neodporúča zjednosmernenie 

predmetných ulíc. ODaKS pripraví odpoveď na žiadosť ZŠ Vančurova. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

0 : 6 : 0 
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c) Komisia dopravy a VPS odporúča zvážiť vydraženie vyhradených parkovacích miest 

pre TAXI službu v centrálnej mestskej zóne. KDaVPS odporúča tento návrh 

zapracovať do pripravovaného VZN o dočasnom parkovaní v CMZ. Vozidlá TAXI 

služby parkujúce na spoplatnených parkoviskách musia platiť parkovné ako ostatné 

vozidla, avšak vozidlá vykonávajúce činnosť na vyhradených parkovacích miestach 

nemusia platiť parkovné. 

 

5. V závere predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a rokovanie komisie 

ukončil. 

 

 V Trnave 02.02.2012 

 

 

 

 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


