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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany 

v Šamoríne dňa 17. 04. 2019 
 
Prítomní členovia komisie: Ing. arch. Jávorka Tamás (predseda komisie), Faragó Zoltán, Ürge 
Lajos, Ing. Élesztős Pál, Ing. Hatos Róbert, Ing. Andrej Jáchim, Fehér Imre 
Pozvaní hostia: Veres Gábor, Szabados Imre, Ing. Tóth László 
Ďalší prítomný: Roland Kovács  
 
Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným 
programom:  
 

1. Úvod 
2. Prejednanie návrhu zmeny križovatky pri Kauflande a chodníka od Kauflandu k AS 

/ Kaufland kereszteződés átalakítása és a járda tervezete 
3. Vstupné rokovanie s projektantom Cykloštúdie - vzájomná informácia o cieľoch a 

obsahu tejto štúdie / A kerékpáros koncepció céljainak és tartalmának megvitatása 
4. Parkovacie, garážové domy - Informácia o doteraz vytypovaných lokalitách / 

Parkolóházak, garázsok tervezete, vitája 
5. Bezbariérové chodníky v centre / Akadálymentesített járdák a központban 
6. Projekt AGORA 
7. Žiadosť - taxislužba / Taxi - kérvény 
8. rôzne	

K bodu 1)  
 
Predseda privítal členov a hostí komisie dopravy a skontroloval plnenie jednotlivých bodov 
predošlého zasadnutia (Výpočtový model na alternatívy jednosmerok na Kováčskej a Krížnej sa 
rieši, výsledok rokovania s obc. Kvetoslavov: vylúčenie náklad. dopravy OK, smerovky na II/503 
OK, alternatíva obmedzenia dopravy na Šamorínskej ceste – zatiaľ s otáznikom, nelegálne 
parkovanie na zeleni bolo zaslané na prejednanie do komisie ŽP, Výzvu na p. Durdíka 
a Norovského zatiaľ referát neriešil kvôli množstva iných úloh, bude riešená v máji, referát 
dopravy v priebehu mája pošle žiadosť na vymaľovanie zaraďovacích pruhov v križovatke 
Bratislavská-Parková, STOP-ka v križovatke MM-Školská podľa vyjadrenia dopravného 
inšpektorátu musí zostať.  
 
K bodu 2)  
 
Bol predstavený projekt chodníka popri Bratislavskej ceste od Kauflandu po Agátový rad a projekt 
návrhu prestavby križovatky Kasárenská – Bratislavská – Krížna ul (pre zvýšenie kapacity 
križovatky). Bola podaná informácia aj o plánovanej zmene signálneho plánu, ktorý sa robí kvôli 
súčasnej prestavbe križovatky.   
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Pripomienky komisie dopravy: 

- bude nutné riešiť verejné osvetlenie chodníka, 
- ukončenie chodníka pri Agátovom rade treba tiež riešiť – napr. Zväčšiť obklúk, 
- mesto má začať rokovania s dotknutými developermi (HOBBY, Forespo) a majiteľmi 

pozemkov (Hala s.r.o.). 
 
K bodu 3)  
 
Projektant odprezentoval objednaný projekt cykloštúdie, jej zámer, ciele, fázy prípravy a 
jej výstupy. Výstupom projektu budú odporúčania pre mesto, akým spôsobom bude môcť 
realizovať ciele. Výstupom budú situačné výkresy, vizualizácie, charakteristické rezy. 
Rozpracovanosť štúdie sa bude prejednávať postupne na rokovaniach komisie.  
 
K bodu 4)  
 
Predseda komisie predstavil svoju víziu a doplnil v územnom pláne obsiahnuté polohy 
parkovacích domov o ďalšie alternatívne polohy: 2 polohy na Rybárskej ulici za ZŠ Mateja 
Corvína na pozemku 2392/1 (tzv. garáž city), na Dunajskej ulici v parku na parcele 2744/1, na 
mieste bývalého obchodu COOP Jednota na Dunajskej ulici. 
Komisia odporúča na túto tému zvolať monotematické rokovanie! Komisia žiada mestský úrad 
organizovať toto stretnutie.  
 
K bodu 5) 
 
Predseda komisie pripravil mapu centra mesta s vyznačením vyriešených a nevyriešených 
bezbariérových priechodov a vyslovil požiadavku, aby sa tento rok, ak to aj financie mesta 
dovolia, doriešil bezbariérovosť chodníkov na Gazdovskom rade. I. Fehér upozornil na to, že aj 
popri Bratislavskej ceste – pred OC Tesco - by bolo vhodné urobiť bezbarierizáciu chodníkov. L. 
Tóth poznamenal, že na tento rok je naplánovaná bezbarierizácia chodníkov na Školskej ulici, 
potom bude nutné doriešiť aj bezbarierizáciu chodníkov pri novom kruhovom objazde pod Šport 
Pubom, nakoľko tie boli obsiahnuté v projekte rekonštrukcie križovatky, ale z časových 
a kapacitných dôvodov Area ich nevedela realizovať v minulom roku. L. Tóth informoval členov 
komisie o tom, že požiadal pána riaditeľa, aby Area dokončila bezbariérové úpravy chodníkov, ten 
prisľúbil ukončenie najneskôr v novembri tohto roka. 
 
K bodu 6) 
 
Predseda komisie odprezentoval štúdiu polyfunkčnej budovy AGORA a predviedol svoje 
pripomienky, potom sa začala diskusia. 
Komisia sa jednohlasne zhodla v nasledujúcich bodoch: 

1. Ponechať jestvujúce chodníky na Školskej ulici za plánovanou budovou – vo vnútri 
sídliska. 
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2. Ponechať chodník na Školskej ulici pred plánovanou budovou a parkoviská posunúť do 
vnútra na vlastný pozemok so samostatnou obslužnou komunikáciou na vlastnom pozemku  
a so samostatným vjazdom a výjazdom. 

3. Vjazd a výjazd do suterénu riešiť zo zadnej strany budovy – zo strany sídliska. 
4. Stavebnú čiaru plánovanej stavby posunúť viac dozadu, aby architektonický ráz ulice 

zostal zachovaný. 
5. Predložiť výpočet potrebných parkovacích miest. 
6. Vypracovať alternatívny návrh dopravného riešenia s vytvorením aspoň jednosmernej 

komunikácie aspoň šírky š. 3,5 m medzi poliklinikou a navrhovanou budovou. (parkoviská 
aj vjazd do suterénu za budovou môžu byť obslúžené z tejto komunikácie).  

  
K bodu 7) 
 
Komisia zaujme stanovisko po predložení situačného plánu, v ktorom budú zakótované rozmery 
parkoviska, jej poloha a umiestnenie. 
 
K bodu 8) rôzne 
 
p. Czafík: Ako stojí projekt výstavby Dunajskej ulice? Odpoveď: Realizáciu je treba zosúladiť 
s realizáciou výmeny teplovodných rúr v území. 
p. Ürge: V akom stave sa nachádza príprava križovatky Bratislavská – Vinohradská? Odpoveď: 
Potrebný dopravný prieskum aj štúdia zmeny križovatky už boli objednané. 
p. Jávorka: V akom stave sa nachádza príprava projektu cyklotrasy Šamorín – Kvetoslavov? 
Odpoveď: Bol vyžiadaný kompletný projekt v elektronickej podobe, zatiaľ sa čaká na jej zaslanie. 
Elektronicky zaslané žiadosti o vydanie stanovísk dotknutých orgánov a správcov môžu urýchliť 
povoľovací proces. 
p. Jávorka: Parkovisko pred Norken Pubom je vyhradené podľa dopravnej značky umiestnenej na 
fasáde budovy pre Norken. Komisia podporuje mestský úrad v tom aby bola zaslaná výzva 
majiteľovi podniku na odstránenie tabule z fasády domu, inak bude vyhradené parkovacie miesto 
zrušené. 
p. Élesztős: Žiada preveriť, či do zmluvných podmienok pri predaji pozemku za reformovaným 
kostolom bola pridaná podmienka, že chodník si musí vybudovať na vlastné náklady! 
 
         
          
Zapísal: Ing. Tóth László 
 
Predseda: Ing. arch. Jávorka Tamás 


