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 Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 

31.10.2012 

 

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 
3. Parkovanie 
4. Parkovisko pri Materskej škole na Ulici Čajkovského 
5. Mestská autobusová doprava 
6. Rôzne 
7. Záver 

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

s programom zasadnutia. 

 

2. Do bodu „Realizácie a rekonštrukcie spevnených plôch v meste Trnava“ boli zaradené 

tieto materiály:  

- Križovatkový prieskum  

- Parkovisko pri železničnej stanici – projekt č.67/2012 

- Otoč pred areálom ZŠ na nám. Slov. učeného tovarišstva – projekt č. 63/2011 

- Priechod pre chodcov na Ulici Šrobárovej – projekt č. 91/2012  

- Dopravné značenie pred vstupom do MČ Modranka 

 

2.1. Križovatkový prieskum v mestskej časti Trnava – sever (Kopánka) 

Ing. Kadlíček z OÚRaK oboznámil komisiu s výsledkami križovatkových prieskumov 

v mestskej časti Trnava – sever, ktorý bol vykonaný dňa 19. 9. 2012 na križovatkách ulíc 

Cukrová – Hajdóczyho – Pažitná a Slnečná – Kukučínova – M. Benku. Prieskum bol 

vykonaný, z dôvodu zistenia zaťaženia predmetných komunikácií po úprave dopravného 

značenia na Ulici Jána Hajdóczyho a po otvorení severného obchvatu mesta, nakoľko sa 

zvýšil počet sťažností na organizáciu dopravy v danej lokalite. Výsledky prieskumu ukázali 

zvýšenie počtu vozidiel po zmene organizácie dopravy a následné zníženie po spustení 

severného obchvatu do prevádzky. 

 

Uznesenie 24/2012: 

Berie na vedomie. Ďalším sťažnostiam sa bude venovať individuálne po ich doručení. 

 

2.2. Parkovisko pri železničnej stanici 

Ing. Hlbocký z OÚRaK predstavil komisii štúdiu parkovania pred železničnou stanicou. 

Štúdia je zameraná na zvýšenie počtu parkovacích miest zrušením zeleného pásu a 

vytvorenie parkovacích státí pre vozidlá taxi služieb. Výhľadovo je v štúdii zapracovaný 

bypass zo súčasného buspruhu na Ulicu Dohnányho pre autobusy smerujúce do mestskej 

časti Trnava – juh. 

 

Uznesenie 25/2012: 
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Komisia s návrhom parkovania súhlasí. Zároveň žiada po vysporiadaní pozemkov na 

predmetnom území, spracovať štúdiu parkovacieho domu s vyčíslením nákladov. 

 

Počas diskusie k tomuto bodu uložila komisia tieto úlohy pre MsÚ: 

a) Pri rokovaní so zástupcami ŽSR informuvať, že Mesto Trnava má záujme o zvýšenie 

počtu parkovacích miest pre bicykle a osadenia kamerového systému.  

Z: OÚRaK 

b) Osadiť dopravné značenie IP 24a, IP 24b „zákaz parkovať mimo vyhradených miest“ 

Z: ODaKS 

c) Nakresliť otoč autobusov na Ulici Radlinského pri kostole sv. Jakuba („františkánsky“). 

Z: OÚRaK 

 

2.3. Otoč pri ZŠ na nám. SUT 

Na základe žiadosti ZŠ na nám. Slov. učeného tovarišstva a žiadosti VMČ č. 3 spracoval 

OÚRaK štúdiu parkovanie osobných vozidiel pred ZŠ. Štúdia obsahuje úpravu a rozšírenie 

jestvujúceho parkovania s jednosmernou komunikáciou slúžiacou na dočasné zastavenie 

vozidiel v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania. Jednosmernou komunikáciou sa 

tiež eliminujú kolízne situácie počas príchodu a odchodu vozidiel z pred školy. 

 

Uznesenie 26/2012: 

Komisia súhlasí s návrhom. Zároveň žiada preveriť možnosť zachovania čo najviac 

zelene, a tiež spracovať odhad nákladov pre variantné riešenia. 

 

2.4. Priechod na Šrobárovej ulici 

Štúdia premiestnenia priechodu pre chodcov bola spracovaná, z dôvodu skrátenia trasy 

medzi autobusovými zastávkami a možnosti preloženia zastávky. 

 

Uznesenie 27/2012: 

Komisia súhlasí s návrhom. Zároveň žiada preveriť zásah priechodu a zastávky do brány 

objektu. 

 

2.5. Dopravné značenia na vstupe do MČ Modranka 

Na základe žiadosti VMČ č. 6 bol spracovaný návrh dopravného značenia pred vstupom 

do MČ Modranka. DZ obsahuje B6 – zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 7,5 t a B7 – 

zákaz vjazdu autobusom okrem MHD.  

 

Uznesenie 28/2012: 

Komisia s návrhom nesúhlasí. Zároveň súhlasí so zachovaním súčasnej organizácie 

dopravy na Ulici Seredskej. 

 

3. Parkovanie a parkovisko pri Materskej škole na Ulici Čajkovského 

V tomto bode sa komisia venovala parkovaniu pred materskou školou na Ulici Čajkovského, 

nakoľko po úprave a rozšírení chodníka naďalej vzniká problém s prechodnosťou 

a parkovaním pred materskou školou. 

 

Uznesenie 29/2012: 

Komisia žiada vyznačiť vodorovné dopravné značenia upravujúce parkovanie pred materskou 

školou. 
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4. V bode „Mestská autobusová doprava“  

V tomto bode členovia opätovne predniesli podnety občanov. Komisia bola informovaná 

o pripravovaných zmenách vyplývajúcich z pracovného stretnutia zo dňa 24.10. 2012. Komisia 

bola tiež informovaná o nesúhlase dopravcu so zavedením možnosti prestupu aj pre lístky 

v hotovosti. 

 

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

Komisia v tomto bode uložila MsÚ nasledovné úlohy: 

5.1. Na Ulici Hlbokej pred bytovým domom č. 18 – 22 rozšíriť chodník, z dôvodu parkovania 

vozidiel. Z: ODaKS 

5.2. Spracovať štúdiu rozšírenia parkoviska na Ulici Hornopotočnej do zelene, z dôvodu 

umožnenia parkovania dlhších vozidiel, ktoré zabraňujú plynulému prejazdu, taktiež 

spracovať odhad nákladov.  Z: OÚRaK 

5.3. Pred ubytovňu na Coburgovej ulici pridať kontajner na komunálny odpad. Z: ODaKS 

5.4. Zvýšiť kontrolu vykonanej údržby zelene. Z: ODaKS 

5.5. Komisia nesúhlasí s odpoveďou odboru organizačného a vnútornej správy na žiadosť 

o premenovanie ulice. Žiada o otvorenie rokovania o možnosti osobitného číslovania 

a žiada návrh riešenia. Z: ODaKS 

 

6. Komisia na všetkých svojich uzneseniach jednomyseľne zhodla. 

 

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

 

 

 V Trnave 31.10.2012 

 

 

 

 

PhDr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


