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  MESTO Nové Mesto nad Váhom 
   Komisia dopravného rozvoja mesta 

 Zápisnica č. 3/2020 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 22.9.2020 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Dopravné značenie na uliciach Bajzova, Bratislavská a Svätoplukova Nové Mesto nad 

Váhom    

3.   Záver  

 

 

 

 

K bodu č. 1 : 

Zasadnutie komisie otvoril p. Ostrenka predseda komisie. 

 

K bodu č. 2: 

a. p. Ostrenka oboznámil všetkých prítomných ohľadom realizácie dopravného 

značenia na spojnici ulíc Bratislavská a Svätoplukova, spolu s Petíciou za plynulý 

prechod medzi ulicami Bratislavská, Svätoplukova a Bajzova a za odstránenie 

dopravného značenia so zákazom vjazdu v oboch smeroch do spojnice medzi 

ulicami Bratislavská a Svätoplukova a odstránenie novej dopravnej úpravy na 

spojnici Svätoplukovej a Bajzovej.  

Ďalej všetkých prítomných oboznámil s nasledovným: 

-dňa 10.5.2017 bola na MsÚ doručená pre Komisiu dopravného rozvoja mesta 

(KDRM) žiadosť obyvateľov Ul. Bajzovej, ktorou požadovali vyriešenie dopravných 

kolízií, ktoré na ich ulici vznikajú denne (priamo na ulici, ako aj pri vjazde a výjazde 

z Bajzovej na Štúrovu ulicu). Obyvatelia navrhovali zjednosmernenie predmetnej 

ulice. 

-uvedenú žiadosť prerokovala KDRM dňa 13.6.2017 a dohodla tzv. výjazdovú 

komisiu, t.j. prešetrenie podnetu v teréne. 

-výjazdová komisia sa uskutočnila dňa 20.9.2017. Na základe obhliadky navrhla 

riešiť dopravnú situáciu celého dotknutého územia a návrh prerokovala na svojom 

zasadaní dňa 10.10.2017. 

-v súlade s postupom pre určenie použitia dopravných značiek a dopravných 

zariadení bol spracovaný návrh projektu organizácie dopravy spoločnosťou 

PRODOS, Trenčín. 

-uvedený projekt bol posúdený OKRESNÝM RIADITEĽSTVOM PZ, Okresný 

dopravný inšpektorát, Bzinská 1, Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „DI“).  DI 

vydal súhlasné stanovisko k úprave dopravného režimu. 
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-ďalej k hore uvedenej problematike sa vyjadril p. Bc. Farkaš / pracovník ORPZ ODI Nové Mesto 

nad Váhom/ ktorý uviedol, že osadenie dopravného značenia na predmetných uliciach bolo osadené 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Do diskusie sa prihlásilo  osem občanov  z ulíc Bratislavská, Svätoplukova a Bajzova kde časť 

občanov bolo za odstránenie dopravného značenia, časť občanov zasahovala nevhodnými 

príspevkami do rokovania komisie, nakoľko tieto sa netýkali prejedávanej veci, ale riešili osobné 

problémy medzi obyvateľmi ulice a časť občanov bola za uzatvorenie celej ulice Bratislavskej. 

Zasadnutia KDRM sa zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva – p. Ján Kudlík, p.Tomáš 

Urminský a p.Filip Vavrinčík. Pán Urminský a p. Kudlík v rámci svojho vystúpenia apelovali na 

fakt, aby riešenie bolo uskutočnené so zreteľom na bezpečnosť a záujmu väčšiny dotknutých 

obyvateľov. 

P. Vavrinčík sa zaujímal prečo v rámci dopravného značenia nebol riešený otoč vozidiel na konci 

Bratislavskej ulice a na akom podklade bolo opätovné realizované dopravné značenie, ktoré v roku 

2018 nebolo realizované. 

Ku realizácii odpovedal zástupca primátora : „Na základe rozhodnutia správcu miestnej 

komunikácie, t.j. mesto Nové Mesto nad Váhom vydalo Rozhodnutie o určení trvalého dopravného 

značenia“. 

Zasadačku opustili poslanci Mestského zastupiteľstva súčasne s občanmi a nezúčastnili sa tak 

rokovania členov KDRM k danej téme. 

Členovia sa oboznámili pri diskusii s občanmi s tým, že na spojnici medzi ulicami Svätoplukova a 

Bajzova, sú východy z rodinných domov, v ktorých žije 5 malých detí. Nakoľko si uvedomujú, že 

je nevyhnutné brať ohľad obzvlášť na bezpečnosť malých detí, členovia KDRM preto odporúčajú, 

aby bola uzatvorená celá spojnica ulice  medzi ulicami Bratislavská, Svätoplukova a Bajzova.  

. 

K  bodu č. 3 : 

 

      Na záver p. Ostrenka predseda komisie  poďakoval členom komisie a prítomným občanom za 

účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

Miroslav Ostrenka       Alena Rudyová 

  predseda komisie       tajomník komisie   

 

 


