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 Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 

25.06.2012 

 

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. Petícia občanov z Petzvalovej ulice 
4. Sťaţnosť na kriţovatku ulíc Špačinská-Kukučínova-Na hlinách 
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 

predloţené nasledovné štúdie: 

 

2.1. Rozšírenie parkoviska na Linčianskej 

 

Uznesenie 15/2012: 

Vyţiadať stanovisko VMČ, následne znovu zaradiť do programu komisie 

hlasovanie: za : proti : zdrţal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

 

 

3. V bode „Petícia občanov z Petzvalovej ulice“ bola komisii predloţená: 

Petícia občanov z Petzvalovej ulice, v ktorej ţiadajú uzatvorenie komunikácie medzi 

Petzvalovou a C oburgovou ulicou, z dôvodu pohybu asociálov a zvýšenia kriminality 

v predmetnej lokalite. 

 

Návrh uznesenia: 

Z dôvodu, ţe na liste vlastníctva k parcele číslo 8440/34 je časti „C“ – ťarchy zapísané 

vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu motorovým a nemotorovým vozidlom 

v prospech kaţdodobého vlastníka nehnuteľnosti parc. Č. 8440/8, a tieţ z dôvodu 

zabezpečenia prechodu obyvateľov danej lokality, komisia navrhuje petícii nevyhovieť. 

 

hlasovanie: za : proti : zdrţal sa 

 

0 : 0 : 0 

      

Uznesenie 16/2012: 

Nevyhovieť petícii. 
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4. V bode „Sťažnost na križovatku ulíc Špačinská-Kukučínova-Na hlinách“ bola komisii 

predloţená: 

 

Sťaţnosť Ing. arch. Solovičovej, ktorá nesúhlasí so súčasným riešením predmetnej kriţovatky. 

 

Návrh uznesenia: 

- Poţiadať o stanovisko VMČ 

- Sťaţovateľke predloţiť k nahliadnutiu poţadované dokumenty – projektovú dokumetáciu, 

stanoviská dotknutých orgánov. 

 
 
hlasovanie: 

za : proti : zdrţal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

 

Uznesenie 17/2012: 

Na vyţiadanie predloţiť sťaţovateľke poţadované dokumenty k nahliadnutiu. 

 

5. Z predchádzajúcich zasadnutí 

 

5.1. Zmena jednosmernej premávky na Ulici Jána Bottu 

Na základe poţiadavky z predchádzajúce zasadnutia OÚRaK spracoval návrh zmeny 

organizácie dopravy pred ZŠ na Ulici Jána Bottu. 

hlasovanie: za : proti : zdrţal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

 

Uznesenie 18/2012: 

 Komisia súhlasí s realizáciou. 

 

5.2. Kriţovatka Bratislavská - Nerudova 

Komisii boli predloţené dva varianty riešenia kriţovatky ulíc Bratislavská – Nerudova. 1. 

variant navrhuje vytvorenie okruţnej kriţovať a 2. Variant uvaţuje so zachovaním stykovej 

kriţovatky s vytvorením usmerňovacích dopravných ostrovčekov. 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia odporúča zachovanie stykovej kriţovatky so zväčšením polomeru pri pravom 

odbočení z Bratislavskej ulice. 

 

hlasovanie: za : proti : zdrţal sa 

 

6 : 0 : 0 

      

 

Uznesenie 19/2012: 

Komisia odporúča variant stykovej kriţovatky s upravením polomeru pravého odbočenia 

z Bratislavskej ulice. 
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6. V bode „Rôzne“ boli prítomnými prednesené tieto pripomienky, návrhy a informácie: 

 

6.1. Cenník cestovného mestskej autobusovej dopravy. 

 

Komisia sa zaoberala návrhom cenníka cestovného v MAD, ktorý bude predloţení 

26.6.2012 Mestskému zastupiteľstvu. 

 

Návrh uznesenia: 

- Účinnosť SMS lístkov zaviesť 1.1.2013 

- Komisia navrhuje nasledovné ceny cestovných lístkov: 

 Hotovosť .................................. 0,70 eura 

 Čipová karta ............................ 0,50 eura 

 Zľavnený – hotovosť ................ 0,40 eura 

 Zľavnený – čipová karta ........... 0,30 eura 

 

hlasovanie: za : proti : zdrţal sa 

 

5 : 1 : 0 

      

 

Uznesenie 20/2012: 

Upraviť ceny cestovných lístkov podľa návrhu komisie. 

 

6.2. Ţlté čiary pri kontajnerových stojiskách a parkovisku na Ulici V. Clementisa 22-26 pri 

Sociálnej poisťovni. 

 

VMČ č. 4 v zápise zo svojho zasadnutia ţiada o odstránenie ţltej čiary pri Sociálnej 

poisťovni a úpravu parkovanie pred kontajnerovými stojiskami vo večerných hodinách. 

 

Návrh uznesenia: 

Odstrániť ţlté čiary. 

hlasovanie: za : proti : zdrţal sa 

 

0 : 6 : 0 

 
 

     

Uznesenie 21/2012: 

Poţadované ţlté čiary neodstraňovať. 

 

6.3. PhDr. Krištofík predniesol nasledovné poţiadavky: 

- Preveriť uskutočnenie deratizácie na sídlisku Linčianska – Jiráskova ulica. 

- Vykonať údrţbu komunikácie, ktorá vedie k lávke z Coburgovej ulice na sídlisko 

Prednádraţie. 

- Ďalej upozornil na problém znečisťovania okolia, počas zatepľovania bytových domov. 

O nečistote na Ulici Juraj Slottu informovať Mestskú políciu. Podobné problémy je 

potrebné riešiť operatívne privolaním hliadky mestskej polície. 

 

6.4. Ing. Alchus upozornil na zásobovanie predajne BILLA na Ulici Hospodárskej veľkými 

nákladnými vozidlami cez Ulicu Kalinčiakovu.  
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Komisia ţiada preveriť v stavebnom povolení dodrţiavanie zásobovania určenými 

vozidlami. 

 

6.5. Ing. Stanko ţiada preveriť osadenie dopravných značiek B6 – zákaz vjazdu nákladných 

vozidiel s dodatkovou tabuľkou E6 – celková hmotnosť 7,5 t na vstupe do mesta. 

 

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

 

 V Trnave 25.06.2012 

 

 

 

 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných sluţieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balaţovičová 


