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Záznam 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných sluţieb konaného dňa 

09.06.2011 

 

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

prezenčnej listiny. Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

 

1. Otvorenie 
2. Ekonomicko-technická analýza realizácie parkoviska na Tehelnej ul. č. 7-9 

(etapa A) v Trnave (OIV) 
3. Rekonštrukcie a realizácie parkovísk v meste Trnava (OÚRaK) 
4. Výstavba chodníka sídlisko Druţba – SM Kaufland (OÚRaK) 
5. Rekonštrukcia Ulice Halenárska (OÚRaK) 
6. Návrh novej organizácie dopravy v mestskej časti Tulipán (OÚRaK) 
7. Návrh realizácie rekonštrukcie MK, chodníkov a parkovacích plôch 

(ODaKS) 
8. VZN – úprava cenníka cintorínskych sluţieb (ODaKS) 
9. Diskusia 
10. Záver 

 

 

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

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Členovia komisie jednomyseľne 

odsúhlasili program zasadnutia. 

 

2. Ing. Peter Novák komisiu oboznámil so spracovaným návrhom VZN – úprava 

cenníka cintorínskych sluţieb a dôvodom jeho spracovania. Komisia 

jednomyseľne prijala uznesenie: 

 

 Zodpovedný odbor (ODaKS) spracuje analýzu navrhovaného cenníka 

cintorínskych sluţieb, ktorá bude obsahovať: 

- u existujúcich poloţiek komisia odporúča navýšenie o doterajšiu infláciu 

maximálne 17% 

- u nových poloţiek podrobnejšie zdôvodnenie stanovenej ceny 

- porovnanie s cenníkmi ostatných krajských miest (konkrétne Ţilina, Trenčín, 

Nitra, Banská Bystrica) 
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3. Ing. Maguľová oboznámila komisiu s realizáciou parkovísk:  

 Parkovisko pred kultúrnym domom v Trnava – Modranka. Poţiadavka 

poslankyne Mgr. Petkovej. Komisia súhlasí. 

 Parkovisko na Ulici Tehelnej č. 7 – 9.  Etapu A a B komisia neodporúča. 

Komisia jednomyseľne prijala návrh: 

- spracovať nový návrh moţnosti realizácie parkoviska 

- zistiť vlastníkov pozemkov pod novonavrhovaným parkoviskom. 

 

4. Ing. Augustínová informovala komisiu o stavebno-technickom stave mostných 

objektov ponad Trnávku. Komisia jednomyseľne prijala uznesenie: 

 

 Most pri Bernolákovej bráne, závery z diagnostiky – vypracovať štúdiu 

v alternatívach: 

- rekonštrukcia mosta s vybudovaním odbáčacieho pruhu 

- rekonštrukcia mosta s vybudovaním chodníka a cyklochodníka 

- konštrukcia nového mosta s odhadom rozpočtu 

 Most na Ulici Mikovíniho. – vypracovať PD na rekonštrukciu mosta, bez 

uvaţovania s cyklochodníkom.     

 

5. Ing. Marián Novák oboznámil komisiu s vypracovanou PD rekonštrukcie Ulice 

Halenárskej. Komisia sa jednomyseľne uzniesla na presunutí materiálu na 

nasledujúce zasadnutie, ku ktorému bude doloţené vyjadrenie VMČ a situácia, 

z ktorej bude zrejmá poloha predmetnej ulice v centrálnej mestskej zóne. 

 

6. Parkovanie  v centrálnej mestskej zóne. Komisia jednomyseľne navrhla spracovať 

zodpovednému odboru (ODaKS) porovnanie legislatívnych moţností regulácie 

a spoplatnenia parkovania  v CMZ mesta Trnava.    

 

7. Ing. Marián Novák komisii predstavil štúdiu „Návrh novej organizácie dopravy 

v mestskej časti Tulipán“. Bola predloţená mikrosimulácia, ktorú spracovala 

spoločnosť HBH projekt. Komisia jednomyseľne odsúhlasila presunutie štúdie na 

nasledujúce zasadnutie, na ktorom spracovatelia štúdiu (OÚRaK) odprezentujú.  

 

8. Štúdiu výstavby chodníka pre peších „Chodník Druţba – Kaufland“ komisia 

jednomyseľným uznesením presunula na prerokovanie na nasledujúcom 

zasadnutí, ku ktorému bude doloţené vyjadrenie VMČ. 

   

9. S rekonštrukciami a realizáciami parkovísk v lokalitách: 

- Ulica Gejzu Dusíka č. 38 – 41; 51 – 55; Čajkovského 5 – 9; Mozartova 4 – 9;  

- Starohájska ulica  

- Ulica Juraja Slottu č. 33 – 35 

komisia jednomyseľne súhlasí bez pripomienok. 
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10. Nasledujúce zasadnutie komisie dopravy a verejnoprospešných sluţieb sa 

uskutoční 30.06.2011 

 

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

komisie ukončil. 

 

  

V Trnave 09.06.2011 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných sluţieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balaţovičová 


