
Záznam 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 

16.03.2011 

 

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

prezenčnej listiny. Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. Prezentácia aktuálneho stavu projektu „Optimalizácia mestskej autobusovej 

dopravy v Trnave“  
3. Prerokovanie nových tarifných podmienok MAD 
4. Návrhy pre zatraktívnenie MAD 
5. Návrh realizácie rekonštrukcie MK, chodníkov a parkovacích plôch 
6. Zásady osádzania spomaľovacích prahov 
7. Poskytovanie informácií občanom o realizovaných rozkopávkach 
8. Diskusia 
9. Záver 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda Mgr. Marcel Behro, ktorý prítomných privítal 

a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 

2. Prezentácia projektu „Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v Trnave“ 

obsahovala informácie o aktualizovanom stave vedenia novonavrhovaných liniek 

mestskej autobusovej dopravy.  

 

3. ODaKS písomne spracuje návrh zmien v tarifných podmienkach a odbavovaní 

cestujúcich v mestskej autobusovej doprave. Návrh predloží na najbližšom 

zasadaní Komisie dopravy a VPS. 

 

4. V rámci návrhov realizácie rekonštrukcie MK, chodníkov a parkovacích plôch boli 

predložené písomné žiadosti občanov: 

 

 Obyvatelia Coburgovej ulice žiadajú vylúčiť prejazd nákladných vozidiel nad 

7,5t smerujúcich do priemyselného areálu Coburgova 84, z dôvodu 

poškodzovania zrekonštruovanej komunikácie. 

Odbor územného rozvoja a koncepcií informoval o spracovanej štúdii, ktorá 

rieši zmenu organizácie dopravy v predmetnej lokalite. Po odsúhlasení štúdie a 

návrhu dopravného značenia Krajským dopravným inšpektorátom, bude 

osadené dopravné značenie, ktoré zamedzí prejazdu nákladných vozidiel cez 

Coburgovu ulicu. 

 Zvyšné písomné žiadosti občanov boli postúpené Mestskému úradu v Trnave, 

Odboru dopravy a komunálnych služieb na vybavenie.    

 



 

5. K poskytovaniu informácii občanom o realizovaných rozkopávkach bol ústne 

predložený návrh, ktorý definoval o ktorých rozkopávkach budú občania 

informovaný vo forme letákov: 

 

- neoznamovať rozkopávky realizované z dôvodu opravy poruchy inžinierskych 

sietí 

- neoznamovať rozkopávky z dôvodu realizácie prípojky inžinierskych sietí, a to 

do 5 resp. 10 prípojok k rodinným domom. 

- oznamovať v prípade veľkoplošných rozkopávok líniových stavieb, tak že leták 

bude vhodený do schránky každého rodinného domu a vyvesený vo vchode 

bytového domu na ulici, prípadne v lokalite, ktorá bude rozkopávkou 

obmedzená. 

Komisia návrh vzala na vedomie. Odbor dopravy a ,komunálnych služieb spracuje 

návrh písomne a predloží na ďalšom zasadnutí komisie na odsúhlasenie. 

 

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

komisie ukončil. 

  

V Trnave 16.03.2011 

 

 

 

 

Mgr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


