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 Z á z n a m 
zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 19.03.2015 

 
 
Účasť: 

 
 
 
 Schválený  program: 
1. Otvorenie. 
2. Poučenie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
3. Zásady a náplň činnosti komisie a Rokovací poriadok 
4. Podnety a žiadosti občanov. 
5. Reklamné nálepky TAXI na označníkov. 
6. Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK 
7. Rôzne. 
8. Záver.  
 
1. Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave otvoril predseda Ing. Peter Halada, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia. Členovia jednomyseľne program schválili. 
 

2. V bode „Poučenie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov“ Mgr. Baďurová 
z Odboru organizačného a vnútornej správy oboznámila prítomných členov s ustanoveniami predmetného 
zákona a povinnosťami z neho vyplývajúcimi. 
 

3. V bode „Zásady a náplň činnosti komisie a Rokovací poriadok“ komisia schvaľovala nasledovné 
dokumenty: 
3.1. Rokovací poriadok v zmysle návrhu, ktorý spracoval predseda komisie.  

Komisia samostatne hlasovala o čl. III bode 3 – verejné resp. neverejné zasadnutia komisie. 

Hlasovanie: 

Neverejná s možnosťou požiadať o prítomnosť pri prerokovaní konkrétneho bodu programu. 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada /   

Adam Peciar               

Ing. Jozef Alchus /   

Mgr. Matej Lančarič  /  

Ing. Bystrík Stanko /   

Ing. Augustín Hambálek    

Ing. Martin Galbavý /   

Ing. Ján Kánik /   

Ing. arch. Róbert Suchý /   

 

 

 

 

Prítomný: Ing. Peter Halada – predseda Neprítomný: Ing. Augustín Hambálek

Ing. Jozef Alchus Adam Peciar

Mgr. Matej Lančarič

Ing. Bystrík Stanko Ďalší prítomný: Mgr. Dáša Baďurová 

Ing. Martin Galbavy Ing. Miroslav Kadlíček

Ing. Ján Kánik Ing. Peter Zbyňovský

Ing. arch. Róbert Suchý
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3.2. Zásady a náplň činnosti komisie v zmysle návrhu predsedu komisie. 

Hlasovanie: 

Súhlasím s predloženým návrhom. 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada /   

Adam Peciar               

Ing. Jozef Alchus /   

Mgr. Matej Lančarič /   

Ing. Bystrík Stanko /   

Ing. Augustín Hambálek    

Ing. Martin Galbavý /   

Ing. Ján Kánik /   

Ing. arch. Róbert Suchý /   
 

3.3. V tomto bode komisia hlasovala aj o uvádzaní menovitej tabuľky pri hlasovaní v zázname. 

Hlasovanie: 

Za uvádzanie tabuľky v zázname. 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada   / 

Adam Peciar    

Ing. Jozef Alchus   / 

Mgr. Matej Lančarič /   

Ing. Bystrík Stanko   / 

Ing. Augustín Hambálek    

Ing. Martin Galbavý   / 

Ing. Ján Kánik   / 

Ing. arch. Róbert Suchý   / 
 

 
4. V bode „Podnety a žiadosti občanov“ boli predložené 

 
4.1. Mailová žiadosť o riešenie „dočasného“ parkovania pre invalidov vo dvore mestskej polikliniky na Ulici 

Starohájskej. Obsahom mailu bol popis parkovania resp. vjazdu do dvora polikliniky, z dôvodu 
zastavenia pri vchodových dverách a vyloženia ťažko zdravotne postihnutej osoby. Odosielateľ sa 
sťažuje na umiestnenie rampy pri vjazde, ktorá obmedzuje vjazd do dvora. Navrhuje povolenie vjazdu 
pre „verejnosť“ z dôvodu vyloženia prevážanej osoby v tesnej blízkosti dverí a vyhradenie parkovacích 
miest pre vozidlá taxislužieb. 
Objekt je v správe strediska sociálnych služieb, ktoré osadilo rampu pri vstupe do dvora. 

Hlasovanie: 
Riešenie žiadosti je v kompetencii SSS. 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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4.2. VMČ č. 3 žiada o prehodnotenie dopravnej situácie na Hajdóczyho ulici – zrušenie jednosmernej cesty. 
Hlasovanie: 
Zachovať aktuálne jestvujúci stav. 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 

4.3. VMČ č. 2 žiada, aby sa statickou dopravnou situáciou pozdĺž školských objektov na ul. Lomonosovova 
a na ul. K. Mahra zaoberala Komisia dopravy a VPS.  
Komisia v bode 6.1 schválila vybudovanie parkoviska pri oplotení ZŠ Kornela Mahra, ktoré bude slúžiť 
aj pre vozidlá z Ulice Lomonosovovej. 

 
4.4. Žiadosť o zabezpečenie semaforu na Zelenečskej ulici. Občan mesta žiada o osadenie cestnej 

svetelnej signalizácie na priechode pre chodcov na Zelenčskej ulici v križovatke s ulicami Fraňa Kráľa 
a Maxima Gorkého, z dôvodu zvýšenej frekvencie motorových vozidiel na predmetnej ulici, ktoré 
vytvárajú priestor na kolízie s chodcami na priechode. 
Hlasovanie: 
Neosádzať CSS. Vodorovné dopravné značenie priechodu pre chodcov vyhotoviť s červeným 
podkladom. 
za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
4.5. Požiadavka zákaz vjazdu nákladných áut.  

Občan MČ Modranka žiada o osadenie dopravného značenia zákaz vjazdu nákladným vozidlám na 
Ulicu Seredskú v smere od Ulice Nitrianskej, nakoľko toto značenie prisľúbil primátor mesta Trnava 
v roku 2014 na stretnutí s obyvateľmi MČ Modranka. 
Hlasovanie: 
Ponechať jestvujúci stav. 
za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
4.6. Žiadosť o dopravné značenie od vlastníkov bytov a NB na Ulici Hospodárskej 10 – 12. Vlastníci bytov 

a NB žiadajú o osadenie dopravného značenia B1 zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou 
tabuľkou E12 okrem vlastníkov a nájomníkov bytov, z dôvodu že im pred BD parkujú vozidlá 
návštevníkov centrálnej mestskej zóny alebo zamestnanci okolitých firiem. Obyvatelia nemajú kde 
parkovať a sú nútení parkovať pod oknami aj pred vchodmi, čo spôsobuje prepadávanie chodníka. 
Hlasovanie. 
Zachovať súčasný stav. 
za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
4.7. Žiadosť spoločnosti HKS Forge, s. r. o. o zriadenie autobusovej zastávky „na znamenie“. Spoločnosť 

žiada o zriadenie zastávky na trase linky č. 5, ktorá prechádza cez areál Coburgova 84. Zastávku je 
možné zriadiť na parcele č. 8498/97, ktorá patrí spoločnosti HKS Forge, s. r. o. a je súbežná 
s komunikáciou. Pri vybudovaní zastávky poskytnú súčinnosť v podobe spevnenia nástupnej/výstupnej 
plochy. 
Hlasovanie: 

Vyhovieť žiadosti. 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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4.8. Žiadosť o vyhradene parkovacie miesta - Elektro Karel. Prevádzka elektro Karel žiada o vyhradenie 
parkovacích miest pre svojich zákazníkov, nakoľko sa finančne podieľali na vybudovaní parkoviska pri 
bytových domoch na Špačinskej ceste č. 12 – 40. 
Podľa STN 73 61 10 (podľa zmien a doplnkov) prevádzka Elektro Karel potrebovala vybudovať 
parkovacie miesta, z toho dôvodu finančne prispela na vybudovanie predmetného parkoviska, ktoré 
budovalo mesto Trnava. 
Hlasovanie: 
Vyhovieť žiadosti. 
za : 0 

proti : 7 

zdržal sa : 0 

 
4.9. Žiadosť o posúdenie možnosti realizovania pozemnej komunikácie v MČ Modranka. Obyvateľka MČ 

Modranka žiada posúdiť možnosť vybudovať komunikáciu prípadne s cyklochodníkom v MČ Modranka 
medzi ZŠ a Trnávkou, nakoľko obyvatelia Dedinskej ulice plánujú v budúcnosti výstavbu rodinných 
domov na konci svojich pozemkov. Táto komunikácia by slúžila ako prístupová komunikácie pre ich 
nové RD. 
Hlasovanie: 
Nesúhlasí. Návrh je v rozpore s koncepciou. 
za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
 

4.10. Žiadosť cudzineckej polície o vyhradenie 3 parkovacích miest pre služobné vozidlá na Ulici 
Paulínskej. 
Hlasovanie: 
Súhlasí. 
za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
4.11. Žiadosť o zrušenie parkovacích miest. Obyvateľka bytového domu na Ulici Juraja Slottu č. 30A 

žiada o zrušenie parkovacích miest v tesnej blízkosti BD, nakoľko výfukové plyny z vozidiel jej idú do 
bytu keďže býva na prízemí, a tiež žiada o vyriešenie parkovania vozidiel pred vchodovými dverami do 
BD. 
Hlasovanie. 
Zachovanie parkovacích miest. Osadenie bariéry pred vchodové dvere na zabránenie parkovania 
vozidiel. 
za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
5. V bode „Reklamné nálepky TAXI na označníkoch“ bola komisia oboznámená s pretrvávajúcim 

problémom vylepovania reklamných nálepiek taxi služieb prístreškoch a označníkoch MHD. Odstraňovanie 
týchto nálepiek z prístreškov vykonáva správca prístreškov t. j. mesto Trnava alebo spoločnosť euroAWK 
a odstraňovanie z označníkov vykonáva dopravca SAD Trnava, a. s. pričom náklady sú zahrnuté do 
mesačnej kalkulácie.  
Hlasovanie: 
Odstúpiť na OPaM . 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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6. V bode „Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK“ OÚRaK komisii 
predložil zoznam evidovaných žiadostí. ODaKS predložil návrh dopravného značenia pre Ulicu 
Hviezdoslavovu, ktoré definuje predmetnú ulicu ako pešiu zónu. 
6.1. Žiadosti o vybudovanie parkovísk a chodníkov. OÚRaK predložil zoznam evidovaných žiadostí 

o vybudovanie parkovísk, ktoré môžu byť realizované v súlade s rozpočtom mesta v roku 2015 
a zoznam žiadostí o vybudovanie chodníkov, ktoré by mohli byť zaradené do rozpočtu mesta v roku 
2016.  

Komisia schválila nasledujúce žiadosti o vybudovanie parkovísk s realizáciou v roku 2015 
- Špačinská 50 – 54 –  OÚRaK predložil dva varianty parkoviska v predmetnej lokalite. Komisia 

odporúča realizovať variant č. 1 s väčším počtom parkovacích miest. 
- Hlboká 5-8, Tehelná – OÚRaK navrhuje vybudovať parkovacie miesta pred BD 5 – 8 v mieste kde sú t. 

č. betónové kocky a následne pokračovať na severnej časti jestvujúceho parkoviska, vybudovaním 
park. miest v zeleni, spolu 21 miest. Komisia odporúča vybudovať max. 15 park. miest, a tiež realizovať 
park. miesta pred BD Tehelná 16 – 18 na západnej časti jestvujúceho parkoviska namiesto severnej 
časti jestvujúc. 

- Sladovnícka 2 – 9 – OÚRaK navrhuje realizáciu parkoviska v zeleni pred bytovým domom. Komisia 
žiada návrh pred jeho realizáciou zaslať príslušnému VMČ na odsúhlasenie, z dôvodu zásahu do 
stromov.  

- Gen. Goliána 63 - 65 – v zmysle žiadosti VMČ č. 5 OÚRaK navrhuje vytvoriť 9 parkovacích miest 
a znížiť obrubník vedúci k parkovisku pred BD gen. Goliána 63 – 65. 

- Coburgova – OÚRaK predložil 3 varianty parkovania na predmetnej ulici. 1. Variant – parkovacie zálivy 
v zeleni, variant č. 2 čiastočné parkovanie na chodníku, variant č. 3. zákaz zastavenia. Komisia 
odporúča variant s vybudovaním parkovacích miest zálivmi v zeleni. 

- Bedřicha Smetanu – na základe žiadostí obyvateľov z Ulice Bedřicha Smetanu 15 – 16 a 17 – 18 
o vytvorenie parkovacích miest OÚRaK navrhuje realizáciu parkovacích miest pozdĺž južnej strany 
oplotenia ZŠ Kornela Mahra. Vznikne cca 35 parkovacích miest. 

- /Študetnská 5 – parkovacie miesta medzi BD a výmenníkovou stanicou. OÚRaK predložil štúdiu 
č. 37/2014, ktorá uvažuje s vytvorením 6 parkovacími miestami. 

- Hospodárska 46 – 52 „Orion“ – OÚRaK navrhol vybudovanie parkovacích miest na zeleni vo 
vnútrobloku. Vznikne 24 nových parkovacích miest. 

- Botanická 1, Casalle – člen komisie Mgr. Lančarič vzniesol požiadavku o vybudovanie parkoviska na 
východnej časti obchodného strediska Casalle. 

 
6.2  Návrh dopravného značenia na Ulici Hviezdoslavovej. ODaKS predložil návrh dopravného značenia, 

ktoré by malo byť osadené po  rekonštrukcii predmetnej ulice. Dopravné značenie definuje ulicu ako 
pešiu zónu. 

Hlasovanie: 
Súhlasí s návrhom DZ. 

za : 1 

proti : 1 
zdržal 
sa : 5 

 
 

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

7.1. Člen komisie Ing. Stanko upozornil na neprehľadnosť križovatky ulíc Botanická – Šafárikova – Ovocná. 
Komisia žiada MsÚ, OÚRaK o vypracovanie štúdie kruhovej križovatky. 
 

7.2. Člen komisie Mgr. Lančarič upozornil na neprehľadnosť „križovatky“ cyklochodníka s Ulicou Botanickou 
pri bytovom dome Botanika. 
Hlasovanie: 
Zvislé dopravné značenie doplniť o žltý podklad a na konci cyklochodníka vybudovať bariéru tak ako na 
železničnom priecestní v na Kamennej ceste. 
za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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7.3. Člen komisie Mgr. Lančarič tiež upozornil na neprehľadnosť „križovatky“ cyklochodníka s Ulicou 

Andreja Hlinku, nakoľko pozdĺž ulice parkujú motorové vozidlá, ktoré veľakrát parkujú na chodníku, 
ktorý je tým pádom neprechodný. 
Hlasovanie: 
Osadenie dopravného značenia zákaz zastavenia B34 so žltou súvislou čiarou V12b od križovatky 
s Ulicou Ferka Urbánka po križovatku s ulicami Kollárova a Staničná. 
za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

 
7.4. Komisia žiada posúdiť rekonštrukciu komunikácie na ulici Horné bašty. 

 
7.5. Ing. Kadlíček z OÚRaK komisiu informoval o liste od Trnavského samosprávneho kraja o plánovanej 

realizácie kruhovej križovatky na juhovýchodnom obchvate v križovatke s ulicou Zavarskou. V liste 
žiadajú mesto Trnava o ústretovosť v procese realizácie. 
 

7.6. Komisia žiada na základe žiadosti poslanca Ing. Čavojského o doplnenie zvislého a vodorovného 
značenia pred ZŠ Gorkého. Priechody vyznačiť na červenom podklade. 
 

7.7. Na základe podnetu od mestskej polície komisia žiada o vyznačenie parkovacích mieste pred 
knižnicou Juraja Fándlyho pri pomníku Osloboditeľov. 
 

7.8. Na základe žiadosti študentského domova na Ulici Rybníkovej žiada komisia osadenie cyklostojanov 
pred študentský domov. 
 

7.9. Komisia žiada preveriť platnosť zmluvy na OPaM na osadenie reklamných zariadení na sídlisku 
Družba. 
 

7.10. Komisa žiada ODaKS v zmysle požiadavky VMČ preveriť poškodenie lávky nad Trnávkou, ktorá 
spája ulice Šípová a Fraňa Krála. 
 

7.11. V zmysle požiadavky zo stránky www.odkazprestarostu.sk komisia odporúča rekonštrukciu 
chodníka na Bratislavskej ulici v súlade s rozpočtom mesta. 
 

7.12. Komisii bola predložená žiadosť občana o zjednosmernenie Ulice Jadernej, nakoľko na ulici 
parkujú vozidlá na oboch stranách, a tým nie je možná premávka v oboch smeroch. 
Komisia jednomyseľne odporúča zachovať jestvujúci stav a žiada vyznačiť vodorovné dopravné 
značenie V12b súvislá žltá čiara na strane hromadných garáží. 
 
 

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

 V Trnave 19.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Halada 
predseda Komisie dopravy a verejnoprospešných 

služieb 
 
Zapísala: Ing. Lenka Balažovičová 

http://www.odkazprestarostu.sk/

