
1 
 

 Záznam 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných sluţieb konaného dňa 

08.11.2011 

 

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

prezenčnej listiny. Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. Úprava miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady od 01. 01. 2012 
3. Sprístupnenie Ulice Ľ. Podjavorinskej z Ulice Kollárovej počas futbalových 

zápasov 
4. Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava, štúdie OÚRaK 

a ODaKS 
5. Zmena organizácie dopravy na uliciach Hornopotočná, Pekárska, Horné 

Bašty 
6. Diskusia 
7. Záver 

 

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

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Do programu bol zaradený bod týkajúci 

sa zmeny názvu ulice objektu na Coburgovej ulici č. 84. 

 

2. Komisia dopravy a VPS ţiadala premenovanie areálu na Coburgovej ulici č. 84.  

Ţiadosť bola odstúpená OOaVS na priame vybavenie. Mgr. Dzurjanin informoval 

komisiu o moţnostiach riešenia situácie na Coburgovej ulici bez pristúpenia 

k zmene názvu, ktoré sú popísané v liste č. OOaVS/39901-72810/11/Kc. Komisia 

naďalej jednomyseľne trvá na zmene názvu areálu na Coburgovej ulici č. 84. 

 

3. Ing. P. Novák oboznámil komisiu z obsahom dôvodovej správy k úprave poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01. 01. 2012. Komisia 

odporučila pri letákovej propagácii informovať o moţnosti výmeny plastovej 

nádoby na odpady za plechovú, aby sa predišlo zapáleniu plastovej nádoby zo 

zvyškov tuhého paliva, počas vykurovacieho obdobia. 

Komisia sa jednomyseľne uzniesla na:  

- na zavedení poplatku pre podnikateľov za separovaný zber 

- nezvyšovaní poplatku za odpad pre občanov 

 

4. Na základe podnetu občanov ODaKS predloţil návrh sprístupnenia Ulice Ľudmily 

Podjavorinskej z Ulice Kollárovej počas futbalových zápasov. Komisia návrh 

jednomyseľne odsuhlasila. 
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5. V bode „realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava“ boli komisii 

predloţené nasledovné štúdie: 

 

a) Spevnenie plochy pred garáţami na Ulici Kalinčiakovej na základe poţiadavky 

občanov, z dôvodu zadefinovania vjazdu do garáţí. Komisia návrh 

jednomyseľne schválila. 

b) Ďalej boli komisii predloţené štúdie parkovísk spracovaných OÚRaK. 

Parkoviská sa nachádzajú na uliciach: Bedřicha Smetanu, Čajkovského, 

Okruţná – Veterná, Olympijská a Špačinská. Všetky návrhy komisia 

jednomyseľne odsúhlasila. 

 

6. Ing. Hlbocký predstavil komisii návrh zmeny organizácie dopravy na uliciach 

Hornopotočná, Pekárska a Horné Bašty. Komisia návrh zmeny organizácie 

dopravy na predmetných uliciach jednomyseľne schválila. 

 

7. V diskusii boli prítomnými prednesené tieto pripomienky, návrhy a informácie: 

 

a) Komisia ţiada osadenie dopravného zariadenia – dopravné zrkadlo na 

kriţovatke ulíc Šafárikova – Ovocná – J. Bottu – Ludvika van Beethovena, 

z dôvodu zabránenia vzniku dopravných kolízií v mieste kriţovatky. 

b) Mgr. Krištofík ţiada zrušiť dopravné značenie C2 prikázaný smer jazdy vpravo 

na čerpacej stanici na Bratislavskej ulici. 

 

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

komisie ukončil. 

 

 V Trnave 08.11.2011 

 

 

 

 

Mgr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných sluţieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balaţovičová 


