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  MESTO Nové Mesto nad Váhom 
   Komisia dopravného rozvoja mesta 

Zápisnica č. 1/2023 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 14.2.2023 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Náplň činnosti komisie dopravného rozvoja mesta, Rokovací poriadok  

3. Plánované termíny zasadnutí komisie v roku 2023 

4. Administratíva súvisiaca s činnosťou komisie 

5. Rôzne  

     6.   Záver  

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie komisie otvorila p.Rudyová tajomníčka komisie. Po otvorení zasadnutia predsedajúci skonštatoval, 

že komisia je uznášaniaschopná a dal schváliť program. Program bol schválený jednohlasne (bez doplňovania 

bodov). 

K bodu č. 2 

Členovia komisie boli oboznámení s náplňou činnosti komisie dopravného rozvoja mesta a rokovací poriadok. 

Členovia komisie bez pripomienok predloženú správu zobrali na vedomie.  

K bodu č. 3: 

Členovia komisie boli oboznámení  s termínmi zasadnutí komisií na rok 2023 a predloženú správu zobrala na 

vedomie.  

K bodu č. 4: 

Členovia komisie obrdžali tlačivo k vyplneniu svojich osobných údajov pre personálne oddelenia 

mesta Nové Mesto nad Váhom. 

K bodu č. 5: 

-p.Rudyová oboznámila členov komisie ohľadom požiadavky p. Urminského, ktorý požaduje zvýšiť 

bezpečnosť na hlavnej ceste na ul. Bzinskej v križovatke s ul. Miroslava Ďuržu osadiť zrkadlo. 

Komisia odporúča osadenie zrkadla s tým, že bude mestom vypracovaný projekt, ktorý bude 

odsúhlasený ORPZ ODI Nové Mesto nad Váhom. Mesto požiada OÚ odbor dopravy Nové Mesto 

nad Váhom o dopravné určenie. 

-prechod pre chodcov na ul.Bzinskej 

-na ul.Javorinská pri Športovej hale a Zimnom štadióne je potrebné v celej tejto lokalite prehod- notiť 

dané  dopravné značenie. Komisia odporúča v danej lokalite  vypracovať nový dopravný projekt 

v rátane vyznačenia vodorovného dopravného značenia pred Športovou halou, ktorý bude 

odsúhlasený  ORPZ ODI Nové Mesto nad Váhom a následne bude vy hotové dopravné určenie  

mestom v danej lokalite.  

-p.Bradáč-státie TAXI na ul. Malinovského je dočasné nakoľko Mesto ide budovať na mestskom 

pozemku parkovisko. Po vybudovaní tohto parkoviska budú TAXI mať riadne vyznačené miesta  na 

vybudovanom parkovisku.  
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-p.Gašparovič požaduje na ul.Holubyho a ul. Klčové pri priechodoch pre chodcov namontovať 

spomaľovací prah pre bezpečnosť chodcov. Komisia danú požiadavku neodporúča, nakoľko na 

cestách druhej triedy, čo predmetné ulice sú, sa spomaľovacie prahy neosádzajú (a nad rámec toho, 

cesta je v správe VÚC). Na týchto uliciach sú osadené výstražné svetelné signalizačné zariadenia 

pred priechodom pre chodcov. Komisia odporúča pri priechode na ul. Klčové /cirkevná škola/ orezať 

kríky pre zlepšenie výhľadových pomerov vodičov motorových vozidiel pred priechodom a tým 

zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich chodcov. 

-žiadosť občanov ulice D.Štubňu o zmenu obojsmernej premávky na jednosmernú a to v smere od 

ul.1.máka na ul. Hurbanva. Komisia sa danou problematikou dôkladne zaoberala a odporúča 

zjednosmernenie ul.D.Štubňu v opačnom smere t.j. z ul.Hurbanova na ul.1.mája. Dôvodom opačného 

zjednosmernenia je dovoz žiakov na cirkevnú školu, kde rodičia vykladajú deti na krátkej spojnici 

ulíc Hurbanova, D. Štubňu a Klčové a po vyložení detí bezpečne odchádzajú cez Ul. D. Štubňu (v 

opačnom smere po zjednosmernení by sa mohol skomplikovať výjazd z tejto spojnice pri odbočovaní 

doľava) 

-p.Cséry- podnet na zvýšenie bezpečnosti na ul. Mostová- komisia sa danou problematikou zaoberala 

a odporúča osadenie spomaľovacích prachov kde bude spracovaný dopravný projekt, ktorý bude 

odsúhlasený ORPZ ODI Nové Mesto nad Váhom a následne bude vy hotové dopravné určenie  

mestom v danej lokalite.  

Do komisie prišiel p.Novosad a požadoval státie svojho osobného motorového vozidla na MK ul. 

Letná. P.Novosadovi bolo vysvetlené, že na danej MK nemôže parkovať z dôvodu šírkových 

pomerov obojsmernej MK 

-p.Pavlíček – požaduje osvietenie /nasmerovanie existujúceho osvetlenia /celého priechodu pre 

chodcov na ul. Srnianskej. Komisia  odporúča TSM /p.Chovanec/ daný problém vyriešiť. 

-p.Pavlíček parkovanie pri pošte na ul. J.Weisseho – je tam osadené dopravné značenie, ktoré bolo 

riadne odsúhlasené ORPZ ODI Nové Mesto nad Váhom a následne bolo vyhotovené dopravné 

určenie  mestom v danej lokalite.  

 

K  bodu č.6: 

      Na záver p. Rudyová  poďakovala členom komisie a prítomným občanom za účasť a zasadnutie 

komisie ukončila. 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, 21.2.2023 

                  

 

 

 

 

    Martin  Kolesár                                                                                 Alena Rudyová 

   predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

                                                                                                  


