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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 30. 01. 2019

Prítomní členovia komisie: Ing. arch. Jávorka Tamás (predseda komisie), Czafik László, Faragó 
Zoltán, Ürge Lajos, Ing. Élesztős Pál,
Pozvaní členovia komisie: Orosz Csaba, Szabados Imre, Ing. Tóth László.

Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným 
programom: 

1) Návrh všeobecne záväzného nariadenia o taxi službách, diskusia,
2) Podanie informácie o projekte Dunajbus, diskusia,
3) Podanie informácie o projekte MŠ Reformovanej cirkvi, diskusia,
4) Podanie informácie o stave projektu Cyklistická cesta Šamorín – Kvetoslavov, 

diskus.,
5) Návrh predsedu komisie na rozšírenie komisie o nových členov,
6) rôzne

K bodu 1) 

Vedúci referátu dopravy mesta stručne predstavil podstatu potreby prijatia záväzného nariadenia 
o výkone taxislužby na území mesta Šamorín a jeho základnú filozofiu, ktorého podstatou je to, 
aby taxislužby pôsobiace na území mesta mali za povinnosť si zriadiť stanovište na verejných 
priestoroch mesta. Komisia podporuje vypracovanie a prijatie VZN a odporúča na ňom ďalej 
pracovať. Komisia odporúča, aby v dokumente neboli presne určené verejné miesta, na ktorých 
bude možné zriadiť taxi stanovište. Tie odporúča komisia vždy posúdiť individuálne. 

K bodu 2) 

Členovia komisie boli oboznámení s projektom Dunajbus a s tým, že vo veci prebieha 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006. Komisia sa zhodla 
v tom, že zo strany mesta treba upriamiť pozornosť najmä na 4 veci: uspokojivé riešenie 
parkoviska pod hrádzou, riešenie schodov po boku hrádze, upozorniť investora aby mysleli aj na 
cyklistov (stojany, cyklogaráže), vybudovanie parkoviska nemôže ísť na úkor priľahlého lesíka.
 
K bodu 3) 

Členovia komisie boli oboznámení s projektom MŠ Reformovanej cirkvi a prerokovali z toho 
vyplývajúce dopravné záležitosti, problémy. Predseda komisie výstavby informoval prítomných 
o stanovisku komisie výstavby, v ktorom odporúčajú primátorovi mesta otvoriť rokovania 
s investorom so zámerom odkúpiť späť časť odpredaných pozemkov a to v záujme zabezpečenia 
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odvodnenia cesty a údržby cesty. Vedúci referátu dopravy informoval členov komisie o stanovisku 
referátu, v ktorom referát upozornil na to, že súčasný stav obmedzuje mesto aj vo svojich právach 
a povinnostiach vyplývajúcich zo správy miestnych komunikácií a upriamil pozornosť aj na to, že 
pri projektovaní pozdĺžnych státí popri ceste treba myslieť aj na nevhodný tvar križovatky 
v juhozápadnom rohu pozemku plánovanej škôlky. Na rokovaní zaznelo zo strany členov komisie 
aj to, že priľahlá cesta je úzka, nemá dostatočné šírkové parametre a za súčasných 
majetkovoprávnych vzťahov má mesto len veľmi obmedzené možnosti na rozšírenie cesty. 
Komisia dopravy žiada iniciovať rokovanie na spätné odkúpenie pozemku (ako prednostné 
riešenie) popri ceste alebo iné majetkovoprávne riešenie (napr. vecné bremeno) pre zabezpečenie 
záujmov mesta s tým, že predmetom rokovania by mal byť aspoň dvoj metrový pás popri ceste 
a najžiadanejšie by bolo, keby sa podarilo dohodnúť spätné odkúpenie celého pozemku 
nachádzajúceho sa pred plánovanou stavbou škôlky zo strany Streleckej ulice.

K bodu 4) 

Vedúci referátu dopravy informoval členov komisie o stave projektu cyklotrasy Šamorín – 
Kvetoslavov. Informoval členov o tom, že po nadobudnutí územného rozhodnutia a po doplnení 
niektorých potrebných stanovísk bol projekt v lete minulého roka podaný na stavebné 
povolenie. Mesto však muselo v januári stiahnuť žiadosť o vydanie SP z dôvodu prepracovania 
niektorých častí projektu – ako napríklad zvýšenie rozmerov a kapacít plánovaných 
cykloprístreškov – a z dôvodu zmeny niektorých trvalých dopravných značení, ktoré boli 
prehodnotené a prispôsobené k novým technickým predpisom. Tieto zmeny vyžadujú vyžiadanie 
nových stanovísk dotknutých orgánov, preto žiadosť na vydanie stavebného povolenia bola 
stiahnutá. Nová žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná po obdŕžaní nových 
stanovísk a po dokončení všetkých majetkovoprávnych vysporiadaní na dotknutých cudzích 
pozemkoch, z ktorých prevažná väčšina už prebehla.    

K bodu 5)

Predseda komisie navrhol rozšíriť komisiu o ďalších členov. Komisia z predloženého návrhu 
odporúča vymenovať 4 osoby za riadneho člena komisie: Ing. R. Hatos, Ing. A. Jáchym, R. 
Bartalos, I. Fehér. Komisia odporúča pripraviť materiál na vymenovanie 4 nových členov na 
najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
K bodu 6) rôzne

T. Jávorka informoval komisiu o tom, že rodičia v gymnáziu by chceli vybudovať uzavretý 
(chránený) cykloprístrešok
L. Tóth žiadal komisiu o podporu na oslobodenie poplatku za parkovanie s motorovým vozidlom 
na elektronický pohon z dôvodu podpory rozšírenia nových ekologických technológií. Komisia 
tento návrh nepodporuje.
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Z. Faragó informoval komisiu, že vo februári je naplánované užšie stretnutie s obyvateľmi 
Kasárenskej ulice na riešenie dopravy v tejto ulici a na ďalšom zasadnutí komisie požaduje vrátiť 
sa k riešeniu problémov ulíc Vynohradská, Krížna, Kasárenská.
Ľ. Ürge sa pýtal na  stav riešenia križovatky Bratislavská – Vinohradská – Parková. Vedúci 
referátu dopravy, mu pripomenul, že prieskum na zistenie predpokladanej ceny zákazky pre 
obstaranie potrebného dopravného prieskumu už bol vykonaný pred rokom, čaká sa na odovzdanie 
mostu na starej Kvetoslavovskej ceste. Predpokladá sa, že tento rok v období apríl – máj už bude 
možné konečne vykonať tento prieskum. 

Zapísal: Ing. Tóth László

Predseda: Ing. arch. Jávorka Tamás


