
1 
 

 Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 03.04.2013 

 

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

Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK a ODaKS 
3. Mestská autobusová doprava 
4. Rôzne 
5. Záver 

 

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

s programom zasadnutia. S programom jednomyseľne súhlasili. 

 

 

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

nasledovné štúdie: 

 

2.1. Autobusová zastávka na Ulici Radlinského. 

Na zasadnutí dňa 7.3.2013 bol komisii predložený návrh autobusovej zastávky pre dočasné 

zastavenie turistických autobusov na Ulici Radlinského. Komisia žiadala upraviť ostrovček pre 

zeleň. Komisii bol predložený nový návrh s úpravou tvaru ostrovčeka, ktorý je v daných 

podmienkach možné vytvoriť. 

 

Uznesenie 2/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s návrhom. 

Žiada zachovať jestvujúcu dlažbu a zmeniť hlavnú cestu v smere od Ulice Vajanského na Ulicu 

Radlinského k Bernolákovej bráne. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

Úloha 3/2013: 

KDaVPS žiada ODaKS spracovať návrh dopravného značenia, zaslať žiadosť o súhlas 

s dopravným značením na OR PZ ODI Trnava a osadiť dopravné značenie. 

 

2.2. Parkovisko pred ZŠ na Námestí Slov. učeného tovarišstva. 

KDaVPS bol predložený prepracovaný návrh parkovania pred ZŠ na Námestí Slov. učeného 

tovarišstva. Návrh zohľadňuje zachovanie čo najväčšieho množstva jestvujúcej zelene. 

 

Uznesenie 3/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s návrhom. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 
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Úloha 4/2013: 

KDaVPS žiada ODaKS zrealizovať predmetné parkovisko v súlade s rozpočtom Mesta Trnava. 

 

2.3. Cyklotrasa na Ulici Hviezdoslavovej. 

Do štúdie boli zapracované pripomienky OR PZ ODI Trnava. Zmena spočíva v zmene šikmého 

státia na pozdĺžne státie. 

 

Uznesenie 4/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s návrhom.  

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

Úloha 5/2013: 

KDaVPS žiada ODaKS zrealizovať cyklochodník na Ulici Hviezdoslavovej v súlade s rozpočtom 

Mesta Trnava. 

 

2.4. Parkovisko V jame. 

 

KDaVPS bola predložená štúdia parkoviska v areáli ZŠ V Jame, z dôvodu vytvorenia 

parkovacích miest pre návštevníkov Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave. Časť 

parkoviska bude slúžiť pre potreby Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. 

 

Uznesenie 5/2013: 

 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s realizáciou 

parkoviska. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

Úloha 6/2013: 

KDaVPS žiada ODaKS zrealizovať predmetné parkovisko v súlade s rozpočtom Mesta Trnava. 

 

2.5. Prístrešok pre bicykle na železnickej stanici. 

KDaVPS.bol predložený návrh osadenia prístrešku so stojanmi pre bicykle na železničnej 

stanici. Prístrešok Mesto Trnava dostalo od spoločnosti Swedwood Slovakia, s. r. o. 

 

Uznesenie 6/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s osadením 

prístrešku a zároveň žiada vyznačiť cyklochodník k jestvujúcemu cyklochodníku v parku Janka 

Kráľa. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

 

Úloha 7/2013: 

KDaVPS žiada ODaKS osadiť prístrešok pre bicykle a OÚRaK spracovať návrh vyznačenia 

cyklochodníka. 
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3. V bode „Mestská autobusová doprava.“ boli komisii predložené: 

 

3.1. KDaVPS bola informovaná o žiadosti VMČ č. 6 Modranka o presmerovanie linky č. 14 cez Ulicu 

Hospodársku. 

 

Uznesenie 8/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva na základe 

predložených informácií v súčasnej dobe nesúhlasí s presmerovaním linky č. 14. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

3.2. KDaVPS bola informovaná o pripravovaných zmenách v cestovnom poriadku mestskej 

autobusovej dopravy. Bola oboznámená s jednotlivými zmenami. 

 

Uznesenie 9/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí so zmenou 

cestovného poriadku. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

3.3. Ing. Stanko predniesol návrh na zníženie cestovného zakúpeného prostredníctvom čipovej 

karty o 0,05 eura. Zároveň bolo navrhnuté zrušenie cestovného za detský kočík, aby sa uľahčilo 

cestovanie matkám s kočíkmi. Zmena cestovného by mala platiť od 1.9.2013. 

 

Uznesenie 9/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí so zmenou 

výmeru cestovného od 1.9.2012. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

      

Úloha 8/2013: 

KDaVPS žiada ODaKS spracovať návrh zmeny výmeru cestovného. 

 

3.4. KDaVPS bola znovu oboznámená s vybranými lokalitami pre výstavbu prístreškov na 

autobusových zastávkach. Prístrešky bude po uzatvorení zmluvy realizovať spoločnosť 

euroAWK. 

 

Uznesenie 10/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s vybranými 

lokalitami. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 
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4. V bode „Rôzne“ boli prítomnými prednesené tieto pripomienky, návrhy a informácie: 

 

4.1. KDaVPS bola predložená žiadosť zo stránky www.odkazprestarostu.sk o vyznačenia priechodu 

pre chodcov pri prímestskej autobusovej zastávke Vodáreň. 

 

Uznesenie 15/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí 

s vyznačením priechodu pre chodcov, nakoľko jeho vyznačenie je nekoncepčné.  

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

4.2. KDaVPS bola oboznámená s cenovou ponukou spoločnosti Siemens na úpravu križovatky 

Hospodárska – Šrobárova - Vansovej.  

 

Uznesenie 15/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva súhlasí s cenovou 

ponukou.  

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

 

  

4.3. KDaVPS bola predložená žiadosť hotelu Holiday Inn o riešenie situácie na parkovisku pred 

vstupom do hotela. Návštevníci počas registrácie na recepcii zastavia na tomto parkovisku, 

kvôli čomu ich mestská polícia pokutuje za nezaplatenie parkovného. Holiday Inn navrhuje 

prenájmom vyňať parkovisko zo zóny A podľa platného VZN č. 400. 

 

Uznesenie 15/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada postúpiť žiadosť 

Holiday Inn do majetkovej komisie. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

 

 

4.4. PhDr. Krištofík predniesol žiadosť obyvateľov Ulice gen. Goliána 24 o vybudovanie parkoviska 

v blízkosti tohto bytového domu.  

 

Uznesenie 15/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva žiada spracovať 

štúdiu parkoviska pri stojisku kontajnerov spolu s približnou cenou. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

 

Úloha 9/2013: 

Komisia dopravy a VPS žiada OÚRaK spracovať štúdiu parkoviska. 

 

 

 

 

 

http://www.odkazprestarostu.sk/
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4.5. KDaVPS žiada zaslať list na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja so 

žiadosťou o posunutie začiatku rýchlostnej cesty R1, z dôvodu oslobodenia občanov MČ 

Modranka od diaľničných poplatkov. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

4.6. KDaVPS žiada OIV o zaslanie vyhlásenia hlavného projektanta stavby pešej zóny, či použitá 

povrchová úprava je odolná voči chemickému a soľnému posypu v zimnom období. Podľa 

vyjadrenia zapracovať do plánu zimnej údržby. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

4.7. KDaVPS bola predložená žiadosť ZŠ Vančurova 38 a petícia obyvateľov Ulice Hattalovej 

o zjednosmernenie Ulice Hattalovej v smere od Ulice Bernolákovej, z dôvodu 

nedisciplinovanosti vodičov, ktorí v ranných a poobedňajších hodinách vozia deti do školy. 

 

Uznesenie 18/2013: 

Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb mestského zastupiteľstva nesúhlasí 

s vytvorením jednosmernej premávky. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 1 : 0 

      

 
     

 
     

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

 

 

 

 

 

 V Trnave 03.04.2013 

 

 

 

 

 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


