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 Záznam 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 

05.09.2011 

 

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

prezenčnej listiny. Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v Trnave 
3. Diskusia 
4. Záver 

 

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

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Členovia komisie jednomyseľne 

odsúhlasili program zasadnutia. 

 

2. p. Dúbravický za spracovateľa optimalizácie mestskej autobusovej dopravy 

(MAD), predstavil komisii projekt. Oboznámil komisiu so zmenami ako sú 

intervalová doprava, prestupovosť, zavedenie nových školských liniek a rozdelenie 

liniek na nosné a doplnkové. 

 

K projektu optimalizácie boli nasledovné pripomienky a odporúčania: 

 

a) Pripomienka Mgr. Lančariča k linke č. 14 k predĺženiu tejto linky na zastávku 

nachádzajúcu sa v blízkosti polikliniky. Komisia sa jednomyseľne uzniesla na 

vytvorení návrhu vybraných spojov premávajúcich ku poliklinike. 

b) Komisia navrhuje vedenie linky č. 5 po Ulici Študentskej. 

c) Komisia odporúča osloviť spoločnosti so sídlom na Ulici Novej s návrhom 

možnosti spolufinancovania autobusovej linky do tejto lokality. Taktiež osloviť 

PSA PEUGEOT s návrhom možnosti spolufinancovania, prípadne zavedenia 

zmluvnej prepravy pre zamestnancov PSA PEUGEOT. 

d) Komisia odporúča zosúladiť spustenie projektu do praxe so zmenou 

cestovných poriadkov vlakov a prímestskej autobusovej dopravy, ktorá sa 

uskutoční 12.12.2011. 

e) Komisia navrhuje zvýšiť propagáciu projektu prostredníctvom mestskej 

televízie. Vytvoriť diskusnú reláciu pre vysvetlenie filozofie projektu. 

f) Pri inštalácii čítacích zariadení k druhým dverám komisia odporúča čítacie 

zariadenie bez tlačiarne.   

g) Na najbližšom zasadnutí ODaKS predloží komisii návrh harmonogramu 

uvedenia projektu do praxe a návrh tarifných podmienok.  

h) Komisia odporúča pokračovať v príprave projektu optimalizácie mestskej 

autobusovej dopravy.    
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3. V diskusii boli prítomnými prednesené tieto pripomienky, návrhy a informácie: 

 

a) Ing. Novák oboznámil komisiu s vypracovanými návrhmi riadenia križovatky 

ulíc Dohnáhyho a Stromová. Prvý návrh obsahoval inštaláciu detekčnej slučky 

na Stromovej ulici. Druhý návrh neuvažoval s inštaláciou detekčnej slučky. 

Cena prvého návrhu je približne o 2 000€ viac. Komisia sa jednomyseľne 

uzniesla na realizácii prvého návrhu riešenia križovatky. 

b) Bc. Krištofík informoval komisiu o nevyhovujúcom stave dopravného značenia 

na Bratislavskej ulici. Ide o dopravné značenie B18 pri križovatke s ulicou 

Gábora Steinera. Komisia sa jednomyseľne uzniesla na výmene dopravného 

značenia, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom ODaKS. 

c) ODaKS prostredníctvom spoločnosti SAD Trnava, a. s. zistí možnosť platby 

cestovného v hotovosti pri druhých dverách, pre urýchlenie nastupovania 

a obmedzenia kontaktu vodiča s cestujúcimi a peniazmi. 

 

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

komisie ukončil. 

 

 V Trnave 05.09.2011 

 

 

 

 

Mgr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


