
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia dopravného rozvoja mesta  

 

 Zápisnica č. 3/2019 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 14.5.2019 

 

 

Prítomní: 11 členov komisie, t. j. 100 % - viď prezenčná listina 

                Ing. F. Mašlonka, zástupca primátora mesta, Ján Kudlík – poslanec, hosť 

 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 

Program : 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie 

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

predloží  TSM a SCTSK / 

4. Informatívna správa o previerke dopravného značenia pred LTS na území mesta Nové 

Mesto nad Váhom /správu predloží TSM a SCTSK/ 
5. Rôzne  
6. Záver  

  

K bodu č. 1 : 

Zasadnutie komisie otvoril p. Ostrenka. 

 

K bodu č. 2 : 

Kontrolu plnenia úloh uskutočnila p. Rudyová. 

 

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. Lackovič a za TSKSC závod Nové Mesto nad Váhom 

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

       Pán Ing. Lackovič dal do pozornosti komisie zriadenie telefonickej  info linky TSM na operatívne 

nahlasovanie nedostatkov.Bc. Rastislav Farkaš žiadal  od pána Lackoviča výstup z kontroly  ciest 

na území mesta. V minulosti sa pravidelne viedol výstup z kontroly ciest. Momentálne dopravná 

komisia a nedisponuje so žiadnym výstupom z kontroly bez zápisu na závady. Komisia odporúča 

TSM takýto záznam z kontroly ciest aplikovať a pravidelne predkladať na komisii. 

 

K bodu č. 4 : 

                 Informatívnu správu o  previerke dopravného značenia pred LTS na území Mesta Nové Mesto nad 

Váhom za TSM Nové Mesto nad Váhom oboznámil Ing. Lackovič a za TSKSC závod Nové Mesto 

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

 

K bodu č. 5: 

a/  - p.Madara –požaduje na ul. Klčove /výjazd na cestu II/504/ vodorovne vyznačiťV 12b/žltá 

súvislá čiara/ - komisia odporúča danú problematiku preriešiť vo výjazdovej komisie dopravy 

 

b/ -osvetliť priechod na ul.Dukelská pri PNS –komisia odporúča riešiť TSM Nové Mesto nad 

Váhom 

 

c/ - p.Ing.Špánik požiadal komisiu o riešenie na ul. Piešťanskej a to  zrušenie ľavého odbočovacieho 



pruhu na ul. Trenčiansku, vrátene úpravy dopravného značenia a posunúťdopravu na kruhovú 

križovatku pri TESCU. Komisia odporúča s tým, že  MsÚ zadá vypracovať dopravný projekti T- 

6/2019 . 

 

                d/ - do komisie bol opätovne predložený návrh p.MUDr. Bielika na osadenie dopravného zariadenia 

– zrkadla na ul. Šlotésovej /na VO pri západnom vstupe na parkovisku pri ZUŠ- oproti výjazdu 

z garáže rodinného domu p.MUDr.Bielika/. Komisia danú problematiku prejednala a neodporúča 

jeho osadenie.  

 

               e/ do komisie boli predložené pripomienky občanov za 7. volebný obvod nasledovné : 

-na ul.Mnešickej oproti RD č.6 p.Václavová/ je oporný múr chodníka vykazuje statickú poruchu, 

ktorý je vyklonený od chodníka cca 15 cm. Mesto požiadalo písomne o opravu oporného múra 

SCTSK Trenčín. 

-na ul. Tehelnej pred potravinami p.Hlinku - občania požadujú nový priechod pre chodcov. Mesto 

požiadalo písomne o zriadenie nového priechodu pre chodcov SCTSK Trenčín. 

-občania ul. Ružovej majú obavu, že cez ulicu budú jazdiť kamióny do bývalej Palmy terajšia / 

firma ELKO /.Vjazd do objektu má byť zriadený na ul. Robotníckej a kamióny budú mať vjazd 

a výjazd cez ul. Robotnícku. 

 

f/ komisia navrhla uskutočniť výjazdovú komisiu, ktorá by sa mala zaoberať riešením dopravnej 

situácie na  sídlisku Rajková a pripomienky občanov z volebných obvodov mesta.   

 

g/ -do komisie bola predložená požiadavka na prehodnotenie dopravného značenia  na ul. J. 

Wesseho 18 “Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty ul. J.Weisseho, Nové Mesto nad 

Váhom“.  Po rozsiahlej diskusii, komisia odporučila ponechať navrhnuté doplňujúce zvislé 

dopravné značenie, ktoré bolo odsúhlaseneORPZ ODI Nové Mesto nad Váhom zo dňa 4.12.2019. 

 

                 h/ - p.poslanec Mgr.J.Vojtek prostredníctvom poslanca p. Ostrenku predložil do komisie 

návrh VZN kde sa upravuje dopravný režim v pešej zóne Mesta Nové Mesto nad Váhom. Komisia 

po rozsiahlej diskusii k predmetnému návrhu VZN dospela k záveru, že tento návrh nie je možné 

predložiť na schválenie, nakoľko nie je v súlade s ustanoveniami zákona o cestnej premávke 

č.8/2009 Z.z. a taktiež vyhlášky k zákonu o cestnej premávke č. 9/2009 Z.z.. Pokiaľ by bolo 

potrebné regulovať dopravné riešenie na námestí Slobody , je to možné len na základe nového 

dopravného projektu a nového dopravného značenia odsúhlaseného ODI PZ SR Nové Mesto nad 

Váhom. 

 

 i/ - do komisie predložil Ing.Vyzváry podnet občana z Hájoviek p.Michala Dzurilu o osadenie 

spomaľovacích prahov /retardérov/ do vnútrobloku sídliska Hájovky na ul. Tematínska 5, 7 a 8 

z dôvodu hrajúcich sa detí na novovybudovaných detských ihriskách. Komisia v danej lokalite 

nesúhlasí s osadením 5 ks spomaľovacích prahov nakoľko na sídlisku Hájovky sú osadené zo 

všetkých strán  DZ IP 28a a IP 28b / začiatok a koniec obytnej zóny/. 

 

j./ - komisia požaduje aby na zasadnutiach komisií dopravy bol prítomný zástupca MsP Nové    

Mesto nad Váhom z dôvodu pravidelnej absencie na komisiách. 

k./ - komisia odporúča zriadiť akčný plán plnenia nedostatkov a návrhov týkajúcich sa problematiky      

dopravy v meste NMnV. 

 

l./ -  komisia odporúča prijať UZNESENIE č.1 nasledovne: 

 

 

Komisia navrhuje MsZ Nové Mesto nad Váhom na najbližšom zasadnutí zaoberať sa spracovaním 

dopravného generelu  mesta Nové Mesto nad Váhom. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

K bodu č. 5 : 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Ostrenka       Alenka Rudyová 

  predseda komisie                                                   tajomník komisie  

        

 

 

Nové Mesto nad Váhom, 29.5.2019 

 

 

 

 


