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 Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 

19.09.2012 

 

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

listiny. Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

 

1. Otvorenie 
1. Informácia o implementácii VZN o parkovaní v centrálnej mestskej zóne. 
2. Informácia o uvedení do praxe projekt „Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy 

v meste Trnava“ 
3. Rôzne 
4. Záver 

 

 

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

s programom zasadnutia.  

 

2. V bode „Informácia o implementácii VZN o parkovaní v centrálnej mestskej zóne“ Ing. M. 

Novák informoval komisiu o pripravenosti na nový systém platenia parkovného v centre mesta. 

Bolo ukončené verejné obstarávanie pre výber dodávateľa automatov na výdaj parkovacích 

lístkov a prevádzkovateľa služby SMS lístok. K 1.10.2012 je pripravené spoplatnenie 

parkovacích zón A a B spolu nových dopravným značením. Spoplatnenie parkovacej zóny C 

so závorovým systémom je pripravované od 1.11.2012 

 

Uznesenie 22/2012: 

Komisia berie na vedomie 

 

 

3. V bode „Informácia o uvedení projektu „Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy“ do 

praxe“ Ing. Balažovičová komisiu informovala s počtom mailových, telefonických a osobných 

podnetov od občanov. Ďalej oboznámila komisiu so zapracovanými zmenami a so zmenami, 

ktoré sú v platnosti od 26.9.2012. Členovia predložili tieto podnety a pripomienky: 

 

- PhDr. Krištofík odovzdal list od Únie žien Slovenska. S obsahom listu a pripomienkami 

v ňom uvedenými sa stotožňujú aj ostatný obyvatelia časti Tulipán. 

- VMČ Prednádražie požaduje rozdeliť „zhlukové“ odchody spojov do 20 minútových 

intervalov. 

- Zosúladiť prestupy 

-  Mgr. Lančarič predložil požiadavku občanov, aby linka č. 13 premávala cez Ulicu 

Hospodársku 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia súhlasí s pripomienkami a žiada ich zapracovanie. 
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hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

      

 

Uznesenie 23/2012: 

Zapracovať navrhované zmeny. 

 

- Komisia navrhla upraviť výmer cestovného a k lístku v hotovosti pridať možnosť 

prestupu do 30 minút. 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

      

- Ing. Balažovičová predniesla návrh dopravcu na zvýšenie cestovného pre dôchodcov 

nad 70 rokov veku v hotovosti.  

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

0 : 5 : 0 

 
 

     

- Komisia dopravy dáva ODaKS do pozornosti znenie dopravnej licencie. 

 

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

 

4.1. Novonavrhované cyklotrasy. 

 

Ing. Kadlíček z OURaK oboznámil komisiu so spracovanými štúdiami cyklotrás na Ulici 

Hviezdoslavovej (projekt č. 74/2012), Streleckej (projekt č. 75/2012), Trojičnom 

námestí, Ulici Divadelnej a Ulici M. Scheidera-Trnavského (projekt č. 78/2012).  

 

Návrh uznesenia: 

Realizácia navrhovaných cyklotrás. 

 

hlasovanie: za : proti : zdržal sa 

 

5 : 0 : 0 

      

 

Uznesenie 23/2012: 

Cyklotrasy zrealizovať. 

 

4.2. V tomto bode boli členmi komisie vznesené tieto požiadavky: 

- Vyznačiť vodorovné dopravné značenie na Ulici J. G. Tajovského – žlté čiary na 

parkovisku a častejšie kontroly parkovania prostredníctvom MsP. 

- Vyčistiť verejné priestranstvo pri ubytovni na Coburgovej ulici č. 27. 

- Obnoviť obrubníky na Coburgovej ulici. 

- Osadiť dopravné značenie pri „kultúrnom dome“ na Coburgovej ulici „zákaz vjazdu 

vozidlám nad 5,5 t“ s dodatkovou tabuľkou „okrem ŽELOS a A.S.A.“. DZ bude 

osadené na konci parkoviska pri Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 

39. 
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- Osadiť spomaľovač na Ulici Tehelnej. VMČ č. 4 zašle žiadosť o umiestnenie 

spomaľovača s uvedením presného miesta osadenia. 

- Upraviť kvetináče a nádoby na zber oblečenia na parkovisku za OD Jednota po 

ukončení TTJ. 

- Osadiť DZ „zákaz vjazdu nákladných vozidiel“ s dodatkovou tabuľkou „okrem 

dopravnej obsluhy“ na Ulici Leoša Janáčka (Za Traťou) spolu s fyzickou zábranou. 

 

 

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

 

 V Trnave 19.09.2012 

 

 

 

 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


