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 Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 

18.04.2012 

 

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. Petície 

- Za zmenu organizácie dopravy na Poľnej ulici v Trnave 
- Požiadavky obyvateľov Vajslovej doliny 
- Organizácia dopravy na Ulici Jána Hajdóczyho, Cukrová ulica 

4. Autobusová zastávka pri spoločnosti SACHS 
5. Rôzne 
6. Záver 

 

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

s programom zasadnutia.  

 

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

predložené nasledovné štúdie: 

 

2.1. Cestné zábrany na Ulici Teodora Tekela, o ktoré požiadali obyvatelia predmetnej ulice 

z dôvodu zabránenia parkovania na chodníkoch a spevnených plochách v blízkosti 

bytových domov. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

      

Uznesenie 2/2012: 

Zaslať štúdiu VMČ na vydrenie. Po doručení stanoviska VMČ štúdiu znovu zradiť do 

programu KDaVPS. 

 

2.2. Chodník na sídlisku Družba po vyšliapaných trasách v jestvujúcej zeleni k obchodnému 

domu Kaufland – štúdia presunutá z predchádzajúceho zasadnutia. 

Hlasovanie za zrealizovanie: 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

2 : 2 : 3 

      

Uznesenie 3/2012: 

Nezrealizovať. 
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3. V bode „Petície“ boli komisii predložené: 

 

3.1. Petícia obyvateľov Ulice Poľná za zmenu organizácie dopravy vytvorením jednosmernej 

premávky v smere od Ulice Terézie Vansovej, z dôvodu vysokej frekvencie vozidiel 

obchádzajúcich križovatku ulíc Jána Bottu – Terézie Vansovej – Štefana Moyzesa.  

Hlasovanie za štúdiu komplexne celej oblasti. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

      

Uznesenie 4/2012: 

 

a) KDaVPS žiada OÚRaK o vypracovať štúdiu okružnej križovatky na križovatke ulíc 

Terézie Vansovej – Jána Bottu – Štefana Moyzesa. 

 

b) KDaVPS žiada osadiť dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Zelená – Ludvika van 

Beethovena a na križovatke ulíc Ludvika van Beethovena – Jána Bottu – Šafárikova – 

Ovocná. 

 

3.2. Petícia obyvateľov Vajslovej doliny 

Obyvatelia ulíc Vajslova, Narcisová a Šípová v Trnave zaslali petíciu, v ktorej žiadajú 

obnovenie obojsmernej premávky na Vajslovej ulici, z dôvodu nedodržiavania maximálnej 

dovolenej rýchlosti a obmedzenia prístupu z Ulice Tamaškovičovej. KDaVPS po 

oboznámení sa so situáciou v predmetnej lokalite neodporúča vyhovieť požiadavkám 

petície. 

Hlasovanie za ponechanie jednosmernej premávky: 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

      

Uznesenie 5/2012: 

Ponechanie jednosmernej premávky 

 

3.3. Petícia obyvateľom Ulice Slnečnej 

Obyvatelia Ulice Slnečnej a Kukučínovej sa sťažujú na zvýšenú hlučnosť a hustotu 

premávky po osadení dopravného značenia B2 zákaz vjazdu všetkých vozidiel na Ulicu 

Jána Hajdóczyho. Vo svojej sťažnosti žiadajú vykonanie hlukovej skúšky v predmetnej 

lokalite a návrat k pôvodnej organizácii dopravy v predmetnej lokalite. 

 

Návrh uznesenia: 

- Po uvedený severného obchvatu do prevádzky znovu vykonať dopravný prieskum 

a podľa výsledkov prehodnotiť jestvujúcu situáciu 

- Nevykonávať hlukovú skúšku 

- Nevyhovieť požiadavkám petície – ponechať jestvujúce dopravné značenie 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

6 : 0 : 1 
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Uznesenie 6/2012: 

a) KDaVPS nevyhovuje požiadavkám petície a navrhuje ponechať jestvujúcu organizáciu 

dopravy. 

b) OÚRaK a ODaKS vykoná dopravný prieskum po uvedení severného obchvatu do 

prevádzky.  

  

4. Ing. Novák informoval komisiu o možnosti zriadenia autobusovej zastávky pred vstupom do 

areálu spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a. s. Optimalizácia MAD uvažuje iba so zastávkou 

v blízkosti spoločnosti Johns Manville Slovakia, a. s., pretože v súčasnosti nie je zriadená 

zastávka pred vstupom do spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a. s. 
 
hlasovanie: 

za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

      

Uznesenie 7/2012: 

Zriadiť autobusovú zastávku pred areálom ZF SACHS Slovakia, a. s. 

 

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

 

5.1. Podnet Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na vytvorenie možnosti 

obojstranného parkovania na Priemyselnej ulici za križovatkou s Bulharskou ulicou. 

Vzhľadom na šírkové pomery komunikácie a majetkovo právne pomery na predmetnej 

ulici, KDaVPS neodporúča vyhovieť požiadavkám Pedagogickej fakulty. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

      

Uznesenie 8/2012: 

Zachovať jestvujúci stav. 

 

5.2.  Ing. Stanko informoval o žiadosti spoločností sídliacich v areály Coburgova ulica 84 

o premenovanie ulice s pridelením popisného čísla každej spoločnosti sídliacej v tomto 

areály. 

Hlasovanie za vyhovenie žiadosti: 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

 
 

     

Uznesenie 9/2012: 

KDaVPS žiada OOaVS v spolupráci s ODaKS a OÚRaK o spracovanie koncepcie 

rozdelenia areálu Coburgova ulica 84 s pridelením popisných čísiel jednotlivým 

spoločnostiam sídliacich v tomto areály.  

 

5.3. Mgr. Krištofík žiada odstrániť dopravnú značku B25 – zákaz vjazdu vozidiel, ktorých 

okamžitá hmotnosť presahuje hranicu 3,5t a nahradiť ju značkou B25 s hranicou 5,5t 

s dodatkovou tabuľkou E12 s textom: „okrem vozidiel A.S.A.“. Pred križovatkou ulíc 

Strojárenská – Bratislavská v oboch smeroch doplniť dopravnú značku IS22a s textom 

„Priemyselný areál Strojárenská“.  
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Uznesenie 10/2012: 

Osadiť dopravnú značku B25 – zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť 

presahuje hranicu 5,5t s dodatkovou tabuľkou E12 s textom: „okrem vozidiel A.S.A.“ 

a dopravnú značku IS 22a s textom „Priemyselný areál Strojárenská“. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

 
 

     

5.4. Ing. Novák informoval komisiu o ponuke vybudovania „Bezpečných priechodov pre 

chodcov“. Ponuka je rozdelená do troch generácií. Obsah jednotlivých generácií: 

 

- I. generácia – dopravná značka IP6/crossflash + riadiaca jednotka crossflash.  

- II. generácia – asymetrické nasvietenie + dopravná značka IP6/crossflash + riadiaca 

jednotka crossflash. 

- III. generácia - asymetrické nasvietenie + dopravná značka IP6/crossflash + 

levelite/ardos + riadiaca jednotka crossflash. 

Pri inštalácii nižšej generácie je možnosť neskoršieho doplnenia o prvky vyššej generácie.  

Pre vybudovanie takýchto priechodov pre chodcov boli vybrané dve lokality. Ulica 

Sladovnícka pri križovatke s Ulicou Palárikovou a Bratislavská ulica pri križovatke s Ulicou 

Nerudovou. 

Hlasovanie za I. generáciu. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

      

Uznesenie 11/2012: 

- Na Ulici Sladovníckej inštalovať I. generáciu bezpečných priechodov. 

- Osloviť ďalšie spoločnosti pre vytvorenie cenovej ponuky. Vykoná ODaKS 

- Zistiť cenu portálu pre umiestnenie dopravnej značky IP6 – priechod pre chodcov. 

Vykoná ODaKS 

- Spracovať varianty dopravného riešenia križovatky ulíc Bratislavská – Nerudova. 

Vykoná OÚRaK 

 

5.5. Ing. Novák predložil projekt parkoviska pred bytovými domami na Ulici Mozartovej. Mgr. 

Lančarič predniesol požiadavku obyvateľov predmetnej ulice o zachovanie jestvujúceho 

stromu. Komisia po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie súhlasí 

s posunutím o jedno parkovacie miesto pre zachovanie stromu. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

      

Uznesenie 12/2012: 

Súhlasí s vybudovaním parkoviska v navrhovaných etapách a s posunutím o jedno 

parkovacie miesto pre zachovanie stromu. 

 

5.6. Mgr. Lančarič predložil list obyvateľky bývajúcej na Ulici Andreja Kubinu, ktorá poukazuje 

na presadené stromy a vyjadruje nesúhlas s budovaním parkoviska pri nákupnom centre 

Merkúr. 
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Uznesenie 13/2012: 

Komisia berie na vedomie 

 

5.7. Komisia sa zaoberala organizáciou dopravy pred ZŠ Jána Bottu.  

Hlasovanie za zmenu režimu jednosmernej premávky: 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

7 : 0 : 0 

      

Uznesenie 14/2012: 

KDaVPS žiada OÚRaK o návrh riešenia organizácie dopravy s opačným režimom 

jednosmernej premávky s doplnením ľavého odbočovacieho pruhu na Ulici Jána Bottu. 

 

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

 

 V Trnave 18.04.2012 

 

 

 

 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


