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  Z á z n a m 
zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 28.03. 2018 

 
Účasť: 

Prítomní: Ing. Peter Halada -predseda komisie 

 
Neprítomní: Adam Peciar - ospravedlnený 

 

Mgr. Matej Lančarič - podpredseda  
Ing. Jozef Alchus 
Ing. Ján Kánik 
Ing. arch. Róbert Suchý 
 

 
Ďalší prítomní: 

Ing. Bystrík Stanko - ospravedlnený 
Ing. Martin Galbavý - ospravedlnený 
Ing. Augustín Hambálek 

 
 

 

 

Ing. Peter Babinec - vedúci úseku 
dopravy a komunálnych služieb 
ODaKS 

 
 

  

Ing.arch.Tomáš Guniš - vedúci OÚRaK 

 

 

  

JUDr. Ivan Ranuša - zástupca 
náčelníka MsP 
Ing. Peter Trnka - OÚRaK 
Ing. Miroslav Kadlíček - OÚRaK 

 

 

  

Ing. Miroslava Zrebná - vedúca úseku 
dopravy ODaKS 
Ing. Marián Novák - ODaKS  
Mgr. Petruška Sečenová - ODaKS 
 

 Schválený  program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie materiálu: „Koncepcia riešenia statickej dopravy“ a „Zmena Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava“. 
3. Rôzne. 
4. Záver.  

 
 
1. Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave otvoril predseda komisie Ing. Peter Halada, ktorý 

prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.  
 

2. V druhom bode rokovania JUDr. Ivan Ranuša prezentoval návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 477 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava (ďalej len VZN o 
parkovaní). Prítomní sa doplňujúcimi otázkami informovali o uvedených zmenách (mimo EKO kariet).  

 
     Hlasovanie: Zmena Všeobecne záväzného  nariadenia č. 477 o dočasnom  parkovaní  motorových  vozidiel  
     na vymedzenom území mesta Trnava. 
. 
     Komisia     odporúča   schváliť   Zmenu  Všeobecne  záväzného  nariadenia  č. 477 o dočasnom  parkovaní   
     motorových  vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava. 

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada x    

Mgr. Matej Lančarič x    

Ing. Ján Kánik x    

Ing. arch. Róbert Suchý x    

Ing. Jozef Alchus x    

Spolu hlasov 5    
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2.1 Komisia riešila variantný návrh spoplatnenia EKO vozidiel. Doterajšie VZN umožňovalo parkovanie 
EKO vozidiel len v centrálnej mestskej zóne a tu sa vyskytla požiadavka, či rovnaké kritériá na prideľovanie 
kariet pre EKO vozidlá budú uplatňované aj v ostatných regulovaných častiach mesta. 
 

     Hlasovanie: Platnosť EKO karty na rozšírené regulované parkovanie, nielen v CMZ: 
 
 

 

 
 
3. V bode rôzne sa viedli nasledovné diskusie: 

 
3.1 P. Alchus: V akom stave je príprava cestnej svetelnej signalizácie v križovatke ulíc Športová - Kollárova, 

nakoľko v rozpočte boli vyčlenené finančné prostriedky na projektovú prípravu?  
Odpoveď: P. Novák: projektová príprava na cestnú svetelnú signalizáciu v uvedenej križovatke bola 
pozastavená z dôvodu  pripravovanej verejnej súťaže, ktorej cieľom má byť výmena všetkých cestných 
svetelných signalizácií - radičov v celom meste, čoho súčasťou by bola aj dotazovaná križovatka ulíc 
Športová  - Kollárova. 

3.2 P. Suchý: Kto inicioval ostrovček na ulici Sladovníckej? Bolo to najvhodnejšie riešenie? 
Odpoveď: Guniš: Okresný dopravný inšpektorát v Trnave. 

3.3 Diskusia a navrhované možnosti riešenia situácie na ulici Sladovníckej a Bernolákovej - požiadavka na 
posúdenie prestavby križovatky na okružnú križovatku alebo križovatku riadenú cestnou svetelnou 
signalizáciou. Komisia odporučila posúdiť a spracovať jednoduchý návrh požadovaných riešení 
s odporučením najvhodnejšieho riešenia. 
Zodpovednosť: OÚRaK 

3.4 Diskusia o pripravovanej rekonštrukcii ulice Hollého, pričom otázky padli hlavne na spôsob organizácie 
dopravy po ukončení rekonštrukcie, t. j. či bude ulica Hollého jednosmerná, tak ako ulica Halenárska 
alebo bude obojsmerná. Zo strany OÚRaK bola poskytnutá informácia, že v projektovej dokumentácii 
pre stavebné povolenie je ulica Hollého povolená ako jednosmerná a prípadné zmeny na obojsmernú 
komunikáciu je potrebné odkomunikovať s Okresným dopravným inšpektorátom v Trnave. Šírkové 
parametre realizovanej komunikácie umožňujú premávku ako v jednosmernom tak i v obojsmernom 
režime. Termín realizácie bude závislý od postupu prác spoločnosti TAVOS pri výmene vodovodných 
rozvodov, prieskumu KPÚ ako i celkového času obstarania zhotoviteľa vo výberovom konaní. 
 

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

 V Trnave 05.04.2018 
 
 
 

Ing. Peter Halada, v. r. 
predseda Komisie dopravy  

a verejnoprospešných služieb 
 
Zapísala: Mgr. Petruška Sečenová 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada x    

Mgr. Matej Lančarič   x  

Ing. Ján Kánik  x   

Ing. arch. Róbert Suchý x    

Ing. Jozef Alchus  x   

Spolu hlasov 2 2 1  


