
 

 

 
 

 

  MESTO Nové Mesto nad Váhom 
   Komisia dopravného rozvoja mesta 

 

 Zápisnica č. 4/2019 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 11.6.2019 

 

 

Prítomní: 11 členov komisie, t. j. 64 % - viď prezenčná listina 

Ako hostia: Ing. F. Mašlonka - zástupca primátora mesta, Ing. I. Antalová – poslanec, L. 

Lackovič - zástupca TSM Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie 

3. Prerokovanie úloh, ktoré vyplynuli z výjazdovej komisie dopravy z 30.5.2019 

4. Rôzne  

5. Záver  

  

K bodu č. 1 : 

Zasadnutie komisie otvorila p. Rudyová. 

 

K bodu č. 2 : 

Kontrolu plnenia úloh uskutočnila p. Rudyová. 

 

K bodu č. 3: 

Boli prerokované úlohy, ktoré vyplynuli z výjazdovej komisie dopravy z 30.5.2019, ktorej sa 

zúčastnili p.Rudyová, p.Ostrenka, p.Ing.Chlebíková, p.Majerník: 

 

a/ zriadiť priechod pre chodcov na ul. Ľ. Podjavorinskej. Nakoľko je ulica Ľ. Podjavorinskej cestou 

prvej triedy (I/54), Mesto Nové Mesto nad Váhom  daný priechod pre chodcov nemôže zriadiť. 

  

b/  zjednosmernenie ul. D. Štubňu – na základe obhliadky výjazdovou komisiou, komisia súhlasí so 

zjednosmernením tejto ulice smerom od kaplnky ku knižnici.Komisia odporúča s tým, že MsÚ zadá 

vypracovať dopravný projekt, ktorý bude odsúlasený ODI N.M.n.V. Osadenie príslušného 

dopravného značenia odporúča zrealizovať prostredníctvom TSM Nové Mesto n.V. 

 

c/ parkovanie áut vo vnútrobloku ul. J. Weisseho – 1. Mája- komisia odporúča vykonávať kontroly 

MsP N.M.n.V. 
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d/ vybudovanie priechodu pre chodcov na ul. Čachtická v križovatke s ul. Nová k priľahlej 

autobusovej zastávke. Komisia odporúča riešiť dopravnú situáciu v tomto mieste až vtedy, keď budú 

vybudované chodníky  pri dome č.1929/14 na ul. Čachtická v ochrannom - zelenom ostrovčeku 

a taktiež chodník na ul. Novú /prísľub na vybudovanie chodníkov bol pred  komunálnymi voľbami/. 

Komisia po dobudovaní chodníkov odporúča spracovať dopravný projekt na priechod ul. Čachtická. 

 e/ chýbajúci priechod pre chodcov v mieste križovatky ul. Škultétyho – Čachtická. Jeden 

z chodníkov prechádzajúcich zeleným ostrovčekom vyúsťuje na vozovku bez nadväzujúceho 

priechodu pre chodcov. V tomto mieste komisia neodporúča zriadiť ďalší priechod pre chodcov 

(vznikli by tri priechody pre chodcov po sebe). 

p. Ing. J. Benčura navrhol: riešiť situáciu predĺžením predmetného chodníka pozdĺž vozovky smerom 

k múru cintorína (cca o 10m). K tomuto chodníku posunúť existujúci priechod pre chodcov na ul. 

Škultétyho tak, aby sa nemusel využívať chodník pri dome p. Zehetnera, ale aby sa využil iba 

predĺžený chodník križujúci zelený ostrovček (riešenie vyhovujúce väčšine obyvateľov ulíc 

Škultétyho, Jilemnického a bytových domov na Tematínskej č.10 až 15). 

 

f/ žiadosť o zriadenie priechodu pre chodcov v mieste zeleného ostrovčeka v križovatke ulíc 

Hurbanova – Klčové (od bývalej Slovenky). Komisia jednohlasne neodprorúča. 

 

g/ poškodené zvislé dopravné značenie na ul. Hviezdoslavova. Je opravené. 

 

h/ poškodené zvislé dopravné značenie na ul. Inovecká. Je opravené. 

 

i/ výtlky pri výjazde z trhoviska na ul. Hviezdoslavova. Je opravené. 

 

j/ vjazd a výjazd z parkoviska na cestu II/504 (zúžené miesto v kopci od panelákov ul. Klčové – 

sídlisko Rajková). Komisia doporučuje v mieste vjazdu a výjazdu osadiť v oboch smeroch značky B 

34 /zákaz zastavenia/ s dodatkovou tabuľou dĺžky úseku 30m. Komisia odporúča spracovať dopravný 

projekt, ktorý bude odsúhlasený ODI N.M.n.V.  

 

k/ odstrániť oranžovú šípku nalepenú v značke okružná križovatka – ul. Malinovského pri DŠS 

v smere od Kauflandu. Zástupca TSM Nové Mesto n. V. bol informovaný. 

 

l/ doplniť chýbajúce zvislé dopravné značenie priechodu pre chodcov / IP 6 / na ul. Hurbanova pri 

Ev. kostole. Zástupca TSM Nové Mesto n. V. bol informovaný. 

 

m/ na ul. Športová smerom ku Kačabáru zrušiť dopravnú značku B 31b /koniec 40km/.  

 

 n/ nasvietiť priechod pre chodcov na ul. Dukelská (smerom od ul. Malinovského).  

 

o/ ul. M. R. Štefánika č.817/16-21- parkovanie vo vnútrobloku komisia odporúča zrušiť zatrávnenú 

plochu a miesto nej položiť zatrávňovaciu dlažbu /prísľub pred komunálnymi voľbami/.   

  

p/ obnoviť žlté čiary za trhoviskom a na ul. Hurbanovej / zástupca TSM Nové Mesto n. V. bol 

informovaný/, 
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q/ Ing. Katarína Chlebíková navrhla osadiť značku B 34 /zákaz zastavenia/ s dodatkovou tabuľou 

dĺžky úseku platnosti v metroch pri vjazde na ul. Dr. I. Markoviča (sídlisko Rajková) na pravej strane 

vjazdu z cesty II/504 s odôvodnením, že boli vybudované nové parkovacie miesta aj kvôli zlej 

prejazdnosti ul. Dr. I. Markoviča, ale vozidlá parkujú po obidvoch stranách stále. Komisia odporúča 

spracovať dopravný projekt, ktorý bude odsúhlasený ODI N.M.n.V.  

 Zástupca TSM Nové Mesto n. V. bol informovaný. 

 

 

Členovia KDRM, ktorí sa zúčastnili výjazdovej komisie pri obhliadke zistili, že by bolo nanajvýš 

vhodné : 

 

r/ osadiť značku B 34/ zákaz zastavenia/ s dodatkovou tabuľou dĺžky úseku platnosti v metroch na 

ul. Hollého vedľa parkoviska pred krčmou Amádeus (dom služieb).  Komisia odporúča spracovať 

dopravný projekt, ktorý bude odsúhlasený ODI N.M.n.V.  

 Zástupca TSM Nové Mesto n. V. bol informovaný. 

 

s/ osadiť značku B 34/zákaz zastavenia/ pri nemocnici od Lekárne vo Vilke po odbočku vpravo na 

ul. Hollého (smer od lekárne na hlavnú cestu ul. M. R. Štefánika). Komisia odporúča spracovať 

dopravný projekt, ktorý bude odsúhlasený ODI N.M.n.V.  

 Zástupca TSM Nové Mesto n. V. bol informovaný. 

 

s/ zatrieť žltú čiaru v dĺžke 1,5m pri trhovisku  .Zástupca TSM Nové Mesto n. V. bol informovaný. 

 

t/ zatrieť žltú čiaru na ul. Hviezdoslavova oproti MsKs. Zástupca TSM Nové Mesto n. V. bol 

informovaný. 

 

z/ na ul. Športova /ľavá strana smer od AFC Považan/ osadiť B 34 /zákaz zastavenia/ s dodatkovou 

tabuľou dĺžky úseku platnosti v metroch. Komisia odporúča spracovať dopravný projekt, ktorý bude 

odsúhlasený ODI N.M.n.V.  

 

 

K bodu č. 4 : 

Rôzne 

 

p. Ostrenka v neprítomnosti poslal nasledovné podnety, ktoré v jeho zastúpení odprezentovala p. 

Rudyová: 

 

a/ opraviť výtlk okolo kanalizačného poklopu na ul. Klčové oproti autobusovej zastávke. 

 

b/ opraviť výtlk okolo kanalizačného poklopu vo vnútrobloku na ul. 1. mája za Klubom dôchodcov. 

 

c/ umiestniť žltú čiaru pozdĺž plota Evanjelického zborového domu smerom od vjazdu z ul. J. 

Weisseho (od pošty), v úzkom mieste prejazdu. Komisia odporúča spracovať dopravný projekt, ktorý 
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bude odsúhlasený ODI N.M.n.V. Komisia navrhuje zrušenie kontajnerového stanivišta/pri vjazde 

smerom od pošty – vpravo/. 

 

 

p. Ing. Vyzváry v neprítomnosti poslal nasledovný podnet, ktorý v jeho zastúpení odprezentovala 

p. Rudyová: 

 

a/ podnet od občanov zo stretnutia MČ.2. Jedná sa o zmenu pozdĺžneho parkovania na šikmé pri ZŠ 

ul. Tematínska. V minulosti už KDRM zmenu odporúča. Preveriť stav a dátum realizácie. 

 

p. poslankyňa Ing. Antalová ako hosť odprezentovala nasledovné podnety zo stretnutia 

s občanmi MČ.3: 

 

a/ žiadosť o zmenu značky C 8  a jej nahradenie značkou C 12 (chodník pre cyklistov => chodník pre 

vyznačených účastníkov)  v príslušnom úseku chodníka medzi ulicou Stromová a Dubčekova. 

Komisia preverí danú situáciu a na búducej komisie bude členov informovať. 

 

b/ návrh na zmenu organizácie dopravy v úzkom úseku komunikácie medzi zimným štadiónom 

a hlavnou cestou (ul. Javorinská). Tento úsek zmeniť z jednosmerného na obojsmerný s doplnením 

o značky P 10 a P11 (prednosť protiidúcich vozidiel/prednosť pred protiidúcimi vozidlami). Komisia 

navrhuje prehodnotiť pri najbližšej výjazdovej komisii. 

 

c/ umiestnenie dopravného zrkadla pri výjazde z ul. Lesníckej na ul. Športovú. Komisia odporúča 

spracovať dopravný projekt, ktorý bude odsúhlasený ODI N.M.n.V  

 

d/ riešenie parkovania pri krajnici na ul. Športová smerom od Kačabáru po križovatku ul. Športová – 

Tematínska. Návrh umiestniť značku zákaz zastavenia. Komisia sa bude otázkou ďalej zaoberať na 

nasledujúcom zasadnutí. 

 

e/ riešenie parkovania a umiestnenia odpadových nádob v úzkom mieste prejazdu na ul. Javorinská 

(pri plote po pravej strane smerom z ulice Športová). Návrh umiestniť žltú čiaru a premiestniť 

odpadové nádoby k blízkej kotolni. Komisia odporúča spracovať dopravný projekt, ktorý bude 

odsúhlasený ODI N.M.n.V  

 

p. Ing. Benčura ako člen KDRM odprezentoval nasledovné podnety: 

 

a/ opraviť sériu výtlkov na ulici Železničná v blízkosti križovatky smerom k železničnému podjazdu. 

 

b/ opraviť brzdením zrolovaný asfaltový povrch na ulici Hviezdoslavova v smere od kruhového 

objazdu pri polyfunkčnom dome Považan po priechod pre chodcov pri OD Jednota. Povrch vozovky 

v konkrétnom úseku odfrézovať a položiť nanovo. Komisia súhlasí a odporúča realizovať. Zahrnúť 

do gremiálnej porady a nájsť možnosti financovania. 
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c/ opraviť výtlk na ul. Hviezdoslavova pri zastávke MHD pri MsKS, výtlky na ul. Kpt. Nálepku pred  

3.ZŠ, výtlky na ul. Javorinská v prejazde smerom z ul. Športová. 

 

d/ návrh na doplnenie dopravného značenia v podobe smerových tabúľ a návestí pred križovatkami 

v rátane miestnych cieľov v rámci celého mesta. Komisia sa bude otázkou ďalej zaoberať na 

nasledujúcom zasadnutí. 

 

e/ požiadal o konanie zasadnutí KDRM aj v budúcnosti v miestnosti vybavenej data-projektorom. 

Tiež požiadal členov komisie o prípravu podkladov podľa možností v digitálnej forme. 

 

Dňa 19.6.2019 sa uskutočnila výjazdová komisia dopravy za účasti členov komisie a dopravného 

projektanta ohľadom  doriešenia  dopravných požiadavok  členov komisie a posľancov. 

 

K bodu č. 5 : 

 

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

 

 

 

 

Miroslav Ostrenka       Alena Rudyová 

  predseda komisie       tajomník komisie   

 

 

Nové Mesto nad Váhom, 27.6.2019 

 

 

 

 

 


