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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 01. 02. 2022 
 
Prítomní členovia komisie: Ing. arch. Tamás Jávorka (predseda komisie), Lajos Ürge, Ing. PhD. 
Pál Élesztős, Ing. Róbert Hatos, Imre Fehér, Ladislav Czafik, Ing. Andrej Jáchim. 
Pozvaní hostia: Ing. László Tóth. 
Ďalší prítomný: - 
 
Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným programom:  

1. Úvod 
2. Informácia o inteligent. systéme osvetlenia priechodu pre chodcov - Visible Crossing, 
3. Zákaz parkovania na chodníkoch – problematické úseky, debata, 
4. Plánovaná škôlka v Kráľoviankach – alternatívy riešenia parkovania, 
5. Správa o činnosti referátu dopravy - 2021, 
6. Podanie informácie o plánovaných osadeniach TDZ, 
7. rôzne 

K bodu 1)  
 
Predseda privítal a oboznámil prítomných s programom rokovania.  
 
K bodu 2)  
 
L. Tóth podal informácie o stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti Visible Crossing, ktorá ponúka inteligentný 
systém osvetlenia priechodov pre chodcov. Systém bude vyskúšaný a postavený na priechode pod 
parkoviskom na Veternej ulici. Miesto je zle osvetlené, kvôli 2 metrovému oploteniu pod reformovaným 
kostolom je ťažko prehľadné najmä pre cyklistov prichádzajúcich od Cintorínskej. Cesta je v správe mesta 
a teda okrem dopravného inšpektorátu nie je potrebný súhlas ďalších orgánov. 
Komisia súhlasí s predloženým návrhom. 
 
K bodu 3)  
 
Komisia prerokovala problematiku parkovania na chodníkoch. L. Tóth členom komisie vypracoval a 
preposlal krátku reportáž o problematike. Konštatovalo sa, že mesto je pomerne dobre pripravené na 
zmeny, ktoré sú avizované v súvislosti so zákazom parkovania na chodníkoch, nakoľko problémy 
s nelegálnym parkovaním sa v centre mesta vyriešili pred zavedením spoplatnených parkovísk. Problémy sú 
skôr lokálneho charakteru. Najproblematickejším miestom sa javí parkovanie na Školskej ulici. Názory 
členov komisie neboli jednotné na riešenie problémov. Niektorí by radi privítali zjednosmernenie za účelom 
vytvorenia parkovacích miest, aby sa parkoviská nerozširovali na úkor zelene a aby chodci a cyklisti neboli 
obmedzení na chodníkoch, druhí by privítali možnosť vyznačenia čiastočného státia na chodníkoch 
a privítali by výstavbu a rozširovanie parkovacích plôch aj na úkor zelene. 
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Komisia odporúča vypracovať komplexnú analýzu problematiky a vec riešiť koncepčne. 
 
K bodu 4)  
 
Komisia odporúča parkovanie pre plánovanú škôlku v Kráľoviankach riešiť podľa druhej varianty, t.j. 
z betónovej cesty z parcely č. 14/1. 
Vybudovanie parkovísk na mestskom pozemku je v zmysle zákona podmienené schválením mestského 
zastupiteľstva, preto bude nutné prípad prerokovať aj v komisií výstavby.   
 
K bodu 5) 
 
Vedúci referátu dopravy podal správu o činnosti referátu za rok 2021, v ktorej medzi inými uviedol, že sa 
agenda referátu z roka na rok rozširuje a za predošlí rok vydal referát  170 rozhodnutí (rozkopávkové, vjazdy, 
zvláštne užívania MK a pod.), pri výbere miestnej dane za užívanie verejných priestorov referát dopravy 
sleduje dĺžku a rozsah užívania a pomáha kompetentnému oddeleniu mesta určiť výšku dane (celkovo 20 
tisíc eur za 2021), referát dopravy vystavil poplatky vo výške 4.275,- eur za rok 2021, v rámci dozoru nad 
miestnymi a účelovými cestami dosiahol obnovu poľných ciest v dĺžke 2,2 km, prerokoval a vyriešil 117 
stanovísk k investičným výstavbám, referát dopravy úspešne skoordinoval výstavbu cyklotrasy Šamorín – 
Kvetoslavov, zabezpečil realizáciu niekoľkých dopravných opatrení na zlepšenie bezpečnosti na cestách, 
atď. 
Predseda komisie poďakoval za prezentáciu. Komisia podanú správu si berie na vedomie. 
 
K bodu 6) 
 
Komisia si berie na vedomie plánované osadenia trvalých dopravných značení: 
- Zásobovanie pri Šport Pub 
- Vyhradené parkovanie pre vozidlá mesta pri MsÚ. 
 
K bodu 7) 
 
Rôzne: 
 
L. Czafik: Pri pohostinstve Szarvas treba urobiť bezbariérový nástup na chodník – cez Hviezdnu ulicu. 

L. Tóth: Predstavil členom komisie plán prestavby bývalého závodu Kožatex. A žiadal komisiu o podporu pri 

kladení nasledovných požiadaviek smerom na investora: vybudovať novú autobusovú zastávku na Seneckej, 

riešiť cyklistov a chodcov pozdĺž Seneckej cesty od okružnej križovatky po Priemyselnú ulicu. Komisia 
podporuje úmysel referátu dopravy a žiada upresniť požiadavky. 

A. Jachim: V rámci projektu cyklistickej cesty Šamorín – Kvetoslavov sa riešilo obmedzenie rýchlosti na 

Gazdovskom rade pomocou zonácie. Projekt organizácie dopravy obsahoval nedostatky, ktoré je potrebné 

korigovať. V rámci korekcie navrhuje obmedziť rýchlosť na 30 km/h na celom sídlisku Gazdovského radu – 

t.j. od pamätníka pre vysťahovaných po kultúrny dom. Pôvodne projekt počítal s obmedzením rýchlosti iba 

na úsekoch cyklotrasy, ale tabule neboli správne navrhnuté. Komisia podporuje túto zmenu.  
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I. Fehér: Spomaľovací prah za gymnáziom v križovatke Hlboká – Čilistovská – Jasná je účinná a funguje. Autá 
prichádzajúce od Čilistova spomalí, výjazd z vedľajších ciest je bezpečnejší.   

L. Ürge: Hasiči museli opäť zasahovať na cestách kvôli padnutým stromom. Počas víchrice padali stromy na 

Bratislavskej (pri niekdajšej dostihovej dráhe) aj na starej Úszorskej ceste. L. Tóth poznamenal, že tiež viacej 

krát žiadal referát životného prostredia na riešenie tohto závažného problému. Komisia dopravy žiada riešiť 

výrub a orez starých stromov nachádzajúcich sa pri cestách. Komisia žiada z mestského rozpočtu vyčleniť 

väčšie množstvo finančných prostriedkov a problémy začať riešiť neodkladne na Čilistovskej ceste, pri 

cykloceste Négyeseki, na Pomlejskej, na Bratislavskej aj na starej Úszorskej ceste.  

   

 
          
Zapísal: Ing. Tóth László 
 
Predseda: Ing. arch. Tomáš Jávorka 


