
Zápisnica	Komisia	cestovného	ruchu,	dopravy	a	parkovania	 Strana	1	
04.06.2019 

ZÁPISNICA č. 2 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania  
pri Mestskom zastupiteľstve v Senci,  

konaného  dňa 04.06.2019 
 
 
 
Prítomná:  podľa prezenčnej listiny; 
  PaedDr. Monika Snohová sa ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí komisie 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Prezentácia parkovacieho platobného systému 
3. Informácia riaditeľa SCR Senec 
4. Revitalizácia parkovacích miest – pokračovanie – Hečkova ul. 
5. Generel cyklistickej dopravy mesta Senec 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 
 

1. Otvorenie 
 

- Ing. Pavol Kvál – na zasadnutí komisie privítal prítomných členov komisie 
a prizvaných hostí.  

 
 

2. Prezentácia parkovacieho platobného systému 
 

- zástupca fi. ParkDots predstavil inteligentné riešenie parkovania pre mestá a obce. 
Prinášajú riešenia parkovania na ulici alebo parkovanie závorové. Park Dots umožňuje 
zhodnotenie existujúcich parkovacích miest, zefektívňuje kontrolu parkovania, 
postupné rozširovanie funkčnosti, jedna aplikácia pre všetkých vodičov. Mesto si vie 
vyskladať presne to čo potrebuje – ParkDots je flexibilný, riešenia sú plne modulárne. 

 
 

3. Informácia riaditeľa SCR Senec 
 

- Ing. Podolský – informoval o pripravenosti na Letnú turistickú sezónu 2019  
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4. Revitalizácia parkovacích miest – pokračovanie – Hečkova ul. 
 

- Ing. Kvál – predložil návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu 
Hečkovej ul. od Vodnej po Rybársku ul. so zachovaním štýlu riešenia parkovania so 
zeleňou. S tým, že by sa zohľadnilo napojenie na cyklochodník od „Drevenej Dediny“  
po Piccarda a na cyklochodník na Hečkovej ul.;  

- Ing. Glončák – navrhol v danej lokalite použiť pozdĺžne parkovania, väčší zelený 
útvar, do ktorého by bolo vyspádované parkovisko, cyklochodník by bol zatienení 
korunami stromov; 
 
 

Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 10/2019 
 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania, odporúča vyhotovenie PD na revitalizáciu 
parkovacích plôch zvyšnej časti Hečkovej ulice, úsek medzi ulicou Vodná - Rybárska, s 
ohľadom na jestvujúcu PD cyklochodníka Hečkova, kde prebieha stavebné konanie, ako aj s 
ohľadom na jestvujúcu zeleň medzi ulicami Štefánikova - Vodná. 
 
Hlasovanie: 
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 
 

5. Generel cyklistickej dopravy mesta Senec 
 

- Ing- Kvál – predložil materiál na vypracovanie urbanisticko-dopravnej štúdie vedenia 
cyklokomunikácií v Meste Senec. Účelom je navrhnúť komplexnú hlavnú 
a doplnkovú cyklistickú infraštruktúru na území mesta so všetkými príslušnými 
zložkami a nárokmi na priestor.  

 
 
Uznesenie komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania č. 11/2019 
 

Komisia cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom zastupiteľstve v Senci 
prerokovala materiál Generel cyklistickej dopravy mesta Senec (urbanisticko-dopravná 
štúdia vedenia cyklokomunikácií) a odporúča Mestskému zastupiteľstvu  v Senci vyčleniť 
finančné prostriedky na vypracovanie generelu a schváliť v II. polroku roku 2019 v rámci  
zmeny rozpočtu  
 
Hlasovanie: 
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
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6. Rôzne 
 

- Ing. Glončák – navrhol stanoviť si nasledujúci termín stretnutia. Členovia komisie sa 
dohodli, že ďalšie rokovanie komisie a uskutoční dňa 01.10.2019 o 16:00 h 

 
Hlasovanie: 
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 

7. Záver 
 

Na záver predseda Komisie cestovného ruchu, dopravy a parkovania pri Mestskom 
zastupiteľstve v Senci  Ing. Pavol Kvál poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Pavol Kvál v.r. 
           predseda komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bronislava Gašparová 
21.06.2019 


