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  MESTO Nové Mesto nad Váhom 
   Komisia dopravného rozvoja mesta 

Zápisnica č. 1/2021 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 18.5.2021 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informatívna  správa o činnosti MsP Nové Mesto nad Váhom v oblasti dopravy za  rok 

2020 

3. Informatívna správa o úprave výtlkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom 

 / správu predloží TSM a SCTSK / 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu č. 1 : 

Zasadnutie komisie otvoril p. Ostrenka predseda komisie. 

K bodu č. 2: 

Informatívnu správu o činnosti MsP Nové Mesto nad Váhom za rok 2020 predložil veliteľ MsP Ing. 

Ovšák / viď priložený materiál/. Komisia správu zobrala na vedomia. 

K bodu č. 3 : 

                 Informatívnu správu o oprave výtlkov po zime na území Mesta Nové Mesto nad Váhom za TSM 

Nové Mesto nad Váhom oboznámil Ing. Polák a za TSKSC závod Nové Mesto nad Váhom oboznámil 

p. Školík /  viď priložený materiál /. Komisia správy zobrala na vedomie .  

K bodu č. 4 : 

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny – prerokovanie konceptu riešenia  

Koncept predstavil Ing. Rastislav Petkanič. Prínosom tejto koncepcie by bolo  oživenie námestia a 

ideálne riešenie pre rekonštrukciu mestských objektov, príp. príchod nových investorov. Predložil 

tiež projekt parkovacieho domu vypracovaný v roku 2005. Vybudovaním parkovacieho domu získa 

mesto veľký rozvojový potenciál a potrebné kapacity pre statickú dopravu, podporí bývanie 

v centrálnej mestskej časti. Projekt je potrebné upraviť podľa súčasných noriem a podmienok, ktoré 

musia zohľadniť aj kapacitne nevyhovujúci stav rozvodov elektrickej sústavy.  

Revitalizáciou lokality Haškova-Komenského-Hurbanova mesto vytvorí optimálny nástroj 

celkového rozvoja centrálnej mestskej zóny pre svoje vlastné investičné zámery ako aj pre zámery 

súkromných investorov. 

Vhodnou zámenou pozemkov by mohlo Mesto získať kompaktnú plochu o výmere 5700 m2, 

ktorá by riešila priestor od východného krídla bývalej hudobnej školy až po napojenie na ulicu 

Hurbanovu. Ing. Rastislav Petkanič predniesol návrh zámeny pozemkov medzi Ing. Masárovou 

a Mestom Nové Mesto nad Váhom a tiež zámenu pozemkov medzi Setalia park s.r.o. a Mestom Nové 

Mesto nad Váhom. 

Prestavil rozpracované, príp. navrhované investičné zámery mesta v centrálnej mestskej zóne: 
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Objekt 23/1 Etna, ul. Palkovičova : 2 a 3 poschodie – vybudovanie 6 bytových jednotiek, 

financovaných cez ŠFRB 

Objekt 1/1 bývalá Dexia – vybudovanie 6 bytových jednotiek financovaných z rozpočtu mesta 

Objekt 22/24 bývalá hudobná škola + východné krídlo – vybudovanie nebytových priestorov, 

financovaných z rozpočtu mesta 

Objekt 779/8 ul. Komenského – vybudovanie 12 bytových jednotiek financovaných z rozpočtu mesta 

A tiež predstavil rozpracované investičné zámery súkromných investorov v CMZ: 

Objekt 54/16 – polyfunkčný objekt Ul. Gábriša – vybudovanie 3 bytových jednotiek a jedného 

nebytového priestoru 

Objekt 13/14 polyfunkčný objekt Nám. Slobody, Ul. Gábriša – vybudovanie 17 bytových jednotiek 

a 3 nebytové priestory 

Objekt 158/1, parc.č. 154, 155 – 22 bytových jednotiek a 2 nebytové priestory 

Komisia správu zobrala na vedomie s tým, že Ing. Chlebíková  požadovala aby sa v prípade realizácie 

projektu na parkovací dom uvažovalo so zelenou strechou.  

- Ing. Chlebíková – žiada, aby navrhovaný priechod pre chodcov na ul. Tehelnej bol zapracovaný do 

nového projektu, ktorý rieši nový dopravný projekt „Pod zvonicou“/, ktorý spracováva Ing.Ševčík/. 

Reagovala tak na žiadosť občanov mestskej časti Mnešice, ktorí požadujú riešiť bezpečný prechod 

z mostu nad Klanečnicou formou vybudovania ďalších chodníkov a priechodu pre chodcov. Žiadosť 

s podpismi bola odovzdaná Ing. Petkaničovi. 

- Ing. Chlebíková – požaduje vyznačiť vodorovné a umiestniť zvislé dopravné značenie priechodu 

pre chodcov na ul. Bzinská a upozornila na opakujúce sa žiadosti od obyvateľov ulíc M. Ďuržu a    J. 

Bernovského ohľadom osadenia dopravných zariadení – zrkadiel, kvôli zhoršenému výjazdu na ul. 

Bzinskú. 

Ing. Petkanič – požiadal o informáciu ohľadom dopravného značenia na ul. Mlynská /p.Medveď/- 

komisia trvá na svojom vyjadrení zo zasadnutia dňa 13.10.2020. 

- p. Ostrenka – informoval o žiadosti p. Kubalošovej na ul. Bratislavská, v ktorej p. Kubalošová 

požiadala o  výklad osadenej doteraz dopravnej značky č.231 s dodatkovou tabuľkou „Okrem 

dopravnej obsluhy“. Členovia KDRM sa zhodli, že účastník cestnej premávky – obzvlášť vodič 

motorového vozidla by mal poznať výklad vyplývajúci z dodatkovej tabuľky „Okrem dopravnej 

obsluhy“, ktorý znie podľa aktuálne platnej vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z. –  

príloha  č. 5 v bode 1, ods. 4 „Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj a) vozidlá 

s parkovacím preukazom, b) autobusy prepravujúce deti, c) vozidlá, ktorých vodiči alebo 

prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,             d) 

vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, 

emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na 

najbližšie predajné miesto“ 

 

K  bodu č. 5 : 

  Na záver p. Ostrenka  poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

Miroslav Ostrenka                      Alena Rudyová 

   predseda komisie           tajomník komisie  

Nové Mesto nad Váhom, 31.5.2021 


