
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 17. zasadnntia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ 

Dátum konania: 04. 09. 2013 

Pritomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
4. Prerokovanie návrhu obmedzenia spojov v MHD v Zlatých Moravciach 
5. Žiadosť občanov mesta o zrušenie mestského rozhlasu na Hviezdoslavovej ul. 22 v Zlatých 

Moravciach 
6. Informácia o požadovanom priebežnom zasielaní pozvánok na zasadnutia komisií pri MsZ 

Okresnej prokuratúre v Nitre 
7. Diskusia 
8. Uznesenia 
9. Záver 

K bodn 11 Otvorenie 
Predseda komisie Ľudovít Cbládek otvoril 17. zasadnutie komisie a ďalej ho viedol. Privítal všetkých 
členov komisie a ostatných prítomných. Skonštatoval, že zo 7 členov komisie je prítomných 7, z tohto 
dôvodu je komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. 

K bodu 21 Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Navrhol zaradiť do programu ako 
bod 7. - Ponuka Úradu NSK Nitra o možnosť odkúpenia internetových terminálov, bod 8. - žiadosť 
STARS, s. r. o., Zlaté Moravce - MUDr. Vladimíra Staroveckého o určenie názvu novovytvorených 
ulíc v lokalite "Za majerom" v k. Ú. Zlaté Moravce. Vyzval členov komisie, aby sa vyjadrili, či chcú 
doplniť program rokovania. Body programu by sa posunuli s tým, že bod 9. bude Diskusia, bod IO. 
Uznesenia, bod ll. Záver. 
Za: 7 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

K bodu 31 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
z 25.01 .. 11.04 .. 18.04 .. 09.05. 06.06 • • 05.09 .. 23.10. 2012. 27. 11. 2012. 22.08.2013 

Uzn. Č. 32/2011 
Komisia odporúča urýchlené riešenie spustenia novej oficiálnej internetovej stránky Mesta Zlaté 
Moravce. 
Úloha trvá. 

Uzn Č. 38/2011 
Komisia odporúča zrušil' info-kiosk pri Diskonte, pri TIK-u nalepil' fóliu, alebo inak zatienil' 
a zabe<.pečiť opravu info-kiosku vo vestibule MsKS. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 44/2011 
Komisia odporúča riešit' realizáciu zriadenia chodnfka na Tehelnej ul. smer k záhradkárskej osade 
pre peších a cyklistov pre nedostatokfinančných prostriedkov v ďalšom obdobi v roku 2013-2014. 
Úloha trvá. 
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Uzn. Č. 53/2011 
Komisia odporúča nasledovné určenie priorít na vybudovanie odstavných plôch podľa finančných 
nwžností mesta: 1. Obrancov mieru +Kalinčiakova uL, 2. Mojntírova, 3. M. Benku, 4. Pribinova, 5. 
Školská, 6. Sládkovičova. 
Dočasné spevnené plochy boli uskutočnené na ul. Obrancov mieru a M Benku. Na Pribinovej ulici 
vodiči nerešpektujú dopravné predpisy, je potrebné tam riešiť parkovanie. Na Sládkovičovej ulici sa 
nebudú robiť odstavné plochy z dôvodu plánovania výstavby okružnej križovatky pri MsÚ, na ul. 
Školská sa bude riešiť parkovanie za bytovým domom z druhej strany podľa finančných možností 
mesta. Na Kalinčiakovej a Mojmírovej ul.. boli vyznačené odstavné plochy vodorovným dopravným 
značením. 

Úloha trvá. 

Uzn. Č. 56/2011 
Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v križovatkách), osadenie spomaľovacích 
pruhov a riešenie cyklistických chodníkov na Továrenskej ul. 
Cyklistické chodníky sa budú riešiť súčasne s výstavbou obchodného domu Kaujland. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 73/2012 
Komisia jednohlasne odporúča opätovne zabezpečiť bezbariérové priechody pre imobilných 
občanov, najmä na chodníkoch na UL Pribinova, Ľ. Podjavorinskej a Sládkovičova.. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 76/2012 
Komisia odporúča spoločnú prehliadku mosta cez rieku Žitavu členmi komisie so zástupcami 
Občianskeho výboru Č. 5 Chyzerovce spolu s riaditeľom Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
za účelom zistenia skutočného stavu a zabezpečenia opravy zábradlia po obidvoch stranách mosta. 
Zábradlie je potrebné dokončiť Technickými službami mesta, nakoľko oprava bola zabezpečená len na 
50%. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 78/2012 
Komisia odporúča pripraviť spôsob riešenia parkovania pri obytných domoch - možnosti 
:qednosmernenia MK v písomnej forme s finančnými nákladmi a výnosmi a uvelkním počtu 
získaných parkovacích miest na jednotlivých uliciach. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 82/2012 
Pripravit' informáciu o príprave VZN ohľadom spoplatnenia parkovania v meste Zlaté Moravce. 
Spoplatnenie parkovania v meste Zlaté Moravce sa plánuje zaviesť od 01. 02. 2013. 
mohatrvá. 

Uzn. Č. 83/2012 
Komisia odporúča spoločnosti ARRlVA, a. s. Nitra návrh členov komisie na zakúpenie mestského 
strednodobého autobusu SOR BN 9,5 s počtom miest na selknie 26 a o jeho zaradenie do prevádzky 
od nového roku. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 89/2012 
Komisia odporúča prípravit' náhradné riešenie v prípade zrušenia chodníka (prepojenie dolnej časti 
medzi Potočnou UL a Dobšinského uL), príp. jednat' s vlastníkom pozemku o odkúpeni, alebo 
zámene pozemkov, s cieľom zachovania súčasného stavu. 
Chodník sa zachová. Túto záležitosť rieši odd. výstavby a správy majetku mesta. 
Úloha trvá. 

2 



Uzn. Č. 90/2012 
Komisia odporúča jednať s vlastnikmi pozemkov o odkúpeni z ich pozemkov pod budúcu výstavbu 
chodnika (riešenie chodnt1ca medzi ul. Dobšinského a Šoltésovou pred pozemkom Róberta 
Ďuráčeka). 
Túto záležitosť rieši odd. výstavby a správy majetku mesta. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 91/2012 
Komisia odporúča požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 
o určenie použitia a umiestnenie trvalého dopravného značenia na ceste IIU06433 uL 
Hviezdoslavova pri križovatke /Diskonte/. Na základe súhlasu požiadať Technické služby mesta 
o úpravu spevnených plôch z obidvoch strán. 
Zriadenie priechodu pre chodcov bolo odsúhlasené OR PZ aDI Nitra za podmienok nasvetlenia 
priechodu a dobudovania asfaltového chodníka k okraju cesty na šírku 3 m. Technické služby by mali 
urobiť úpravu vyasfaltovaním plochy, aby bolo možné požiadať Obvodný úrad pre CD a PK o určenie 
dopravného značenia. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 92/2012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty - Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra - o osadenie 
šachty s mrežami a následným odvedenim vody do kanála z autobusovej zastávky na Chyzeroveckej 
ul. oproti kultúrnemu domu. 
Po vybudovaní novej kanalizácie v mestskej časti Chyzerovce bude táto oprava realizovaná 
Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra pri plánovanej rekonštrukcii povrchu cesty II/511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, vykonávanom 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 94/2012 
Komisia odporúča požiadať Technické služby mesta Zlaté Moravce o opravu chodníka osadením 
betónových kociek pri Reedukačnom domove smerom k cintorinu na Pn7epskej ceste. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 95/2012 
Komisia odporúča vybudovanie bezbariérových priechodov na uL SNP pred vchodom do cintorina 
a na P,t7epskej ceste tiež pred vchodom do cintorlna. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 96/2012 
Komisia odporúča požiadať ODI Nitra o odsúhlasenie umiestnenia spomaľovacich prahov na ul. 
E. Podjavorinskej a spomaľovacích prahov na uL Dlhá. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 97/2012 
Komisia odporúča požiadat' ODI Nitra o súhlas na osadenie zvislého dopravného znacema 
a obnovu vodorovného dopravného značenia pre osoby so zdravotným postihnutim pred bývalým 
Okresným úradom v Zlatých Moravciach. 
V spolupráci s OR PZ aDI Nitra bola táto problematika riešená, majiteľ budovy aj pozemku pred 
budovou (VÚC) súhlasí s pôvodným dopravným značením, neplánujú vykonať nové zmeny. 
Úloha splnená.. 

Uzn. Č. 98/2012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopravnej techniky cez Palárikovu UL až po uskutočneni 
rekonštrukcie Palárikovej UL a následnom osadení dopravného značenia. 
Úloha trvá. 
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Uzn. Č. 99/2012 
Komisia odporúča obrátil' sa na kompetentné orl{ány a požiadal' o doplnenie dopravného značenia 
na rýchlostnej komunikácii Rl - odbočke pri Caradiciach, ktorá by označovala výjazd na Zlaté 
Moravce. 
Požiadavka na doplnenie dopravných značiek bola zaslaná spoločnosti Granvia Construction. s. r. o .. 
Bratislava.. V oznámení spoločnosť uviedla. že dopravné značky sú osadené v súlade s požiadavkami 
projektanta. Sú plne funkčné a neplánujú sa žiadne zmeny. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 100/2012 
Doplnil' zvislé dopravné značenie na ceste lU511 pri vjazde do Zlatých Moraviec - mestská časl' 
Chyzeroviec a tiež zvislé DZ na Sládkovičovej ul. pri krlži na komunikácii IU511, hranica koniec 
Mesta Zlaté Moravce a začiatok MČ Chyzerovce. 
Do konca roku 2013 bude uvedené dopravné značenie osadené. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 101/2012 
Komisia odporúča pozastavil' úhradu finančných nákladov, pokiaľ nebude oprava v rámci 
reklamácie uskutočnená, obrátiť sa s plsomnou žiadosťou na spoločnosť, ktorá ul. Murgašovu 
vybudovala. 
P.Záchenský - na tejto komunikácii boli vykonané nekvalitné práce. pravdepodobne použili nekvalitný 
materiál. 
V zápisnici o odstránení závad alebo nedorobkov zOl. 07. 2013, spísanej medzi Mestom Zlaté 
Moravce a CESTY Nitra, a. s., je opísaný stručný popis. Ide o lokálne porušenie obrusnej vrstvy krytu 
v miestach otáčania vozidiel. Na vytypovanom úseku komunikácie (pri predajni záhradnej techniky) 
bol na skúšku aplikovaný regeneračný postrek. Stav celej komunikácie sa sledoval do 31. 05. 2013. 
Dňa 01. 07. 2013 sa zástupcovia zúčastnených strán dohodli, že obrusná vrstva komunikácie je 
zastabilizovaná a neprejavili sa ďalšie nové závady mimo množstva zaolejovaných škvŕn, ktoré sa 
vyskytujú voveľa väčšom množstve než pri predchádzajúcej obhliadke. Škvrny vznikli počas 
parkovania vozidiel obyvateľov Murgašovej ulice. Zúčastnení skonštatovali, že nie je potrebné 
aplikovať ďalší regeneračný postrek. V prípade vyskytnutia inej skrytej závady zhotoviteľ sa zaväzuje 
v rámci záručnej doby odstrániť zistené závady. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 102/2012 
Komisia odporúča požiudoť správcu cesty v spolupráci so železnicami o úpravu prejazdov na 
Hviezdoslavovej ul., cesta llU06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská ul. , cesta lU5l1. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné prostriedky. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 103/2012 
Komisia odporúča odstrániť nefunkčné kol'ajnice pri bývalej tehelni na Továrenskej ul. - cesta 
IU511. 
VÚC Nitra a Regionálna správa a údržba ciest Nitra túto situáciu riešia. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 104/2012 
Komisia odporúča požiadat' správcu komunikácie - RSaÚC - o obnovenie vodorovného vyznačenia 
cyklistického chodnlka zeleným pásom od Továrenskej ul. po Topoľčianky. 
Bude sa riešiť celé dopravné značenie v súvislosti s výstavbou Kauflandu. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 105/2012 
Komisia odporúča oddeleniu výstavby MsÚ pripravit' návrh projektu nesenia cyklistických 
chodnlkov v katastri mesta Zlaté Moravce. Návrh predložil' do Komisie dopravy na prerokovanie 
v L polroku 2013. 
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Túto záležitosť je potrebné riešiť s projektantom. Je nevyhnutné dať vypracovať PD, preveriť, čo to 
bude stáť a tiež mať finančné prostriedky. Tie mali byť poskytnuté z úveru. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 106/2012 
Komisia odporúča obnovil' vodorovné značenie parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá na 
Nám. A. Hlinku pred poštou. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 107/2012 
Komisia schvaľuje zvolával' zasadnutia komisie utorok o 15.30 hod. dva týždne pred uskutočnenim 
každého z.asadnutia MsZ. 
Je potrebné dodržať zvolávanie zasadnutí. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 108/2012 
Komisia do rowočtu na rok 2013 ako priority odporúča zaradil' rekonštrukciu komunikácií v centre 
mesta a to uL Janka Kráľa, UL Chalupkovu a Milfaz.z.iho ulicu. i!alšími v poradi sú investície na 
vybudovanie chodníka na Hviez.doslavovej ulici (L/DL - most cez Zitavu) investície na vybudovanie 
parkovísk, rekonštrukcie chodníkov a vyznačenie komunikácií. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 109/2012 
Komisia odporúča Technickým službám, nr. p., Zlaté Moravce urýchlene odstrániť jamy na ceste 
v areáli ZŠ - Robotnícka. 
Úloha splnená.. 

Uzn. Č. 110/2012 
Komisia odporúča Technickým službám, nr. p., Zlaté Moravce urýchlene odstrániť nerovnosť na 
chodniku pri Ernokove na Robotnickej ulici. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 111/2012 
Komisia odporúča Technickým službám, nr. p., Zlaté Moravce urýchlene odstrániť jamu na ceste 
pri križovatke UL l. mája a Pribinovej ulice. 
Úloha splnená.. 

Uzn. Č. 112/2012 
Komisia odporúča opravit' ochranné zábradlia na mostoch cez Žitavu a Zlatňanku pri 
Poľnohospodárskom podniku v časti Chyzerovce. 
Túto záležitosť by malo riešiť AGRO Hosťovce. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 113/2012 
Komisia odporúča vybudovať chodnik na Zelenej ulici. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 114/2012 
Komisia odporúča vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka od LIDL-a 
po most cez rieku Žitavu a osloviť d'alších podnikateľov (p. Staroveckého a vlastníka DM Drogéria) 
o spolu financovanie. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 115/2012 
Komisia odporúča prevzatie úveru na investičné akcie s tým, že medzi priority bude patril' aj 
rekonštrukcia širšieho centra mesta. 
Úloha trvá. 
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Uzn. č.116/2012 
Komisia odporúča preskúmal' oprávnenosť požiadaviek (odstavná plocha, chodnlk, dopravné 
zrkadlo) ktoré uvádza vo svojom liste občan Ján Chren z Dlhej ul. 
Mesto nie je povinné budovať odstavné plochy pre vozidlá majiteľov RD, svoje vozidlá majú parkovať 
na svojich pozemkoch, príp. môžu parkovať na komunikácii, ak dodržia zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Vjazd do domu si zabezpečuje každý vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady v zmysle zákona 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1961 Zb. Osadenie dopravného zariadenia -
dopravného zrkodla nie je potrebné v súvislosti s premávkou na pozemných komunikáciách. Pokiaľ 
žiadate!' bude na jeho osadení trvať, musí ho uhradiť na vlastné náklady. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 117/2012 
Komisia odporúča Technickým službám mesta preveriť situáciu s rozhlasom na Murgašovej ulici 
a zabezpečiť osadenie späť na pôvodné miesto. 
Technické služby mesta budú riešiť túto problematiku podľa harmonogramu a priority prác, ktoré 
sl,'adajú pod ich pracovnú náplň. 
Uloha trvá. 

Uzn. Č. 118/2012 
Komisia odporúča Technickým službám mesta riešit' nefunkčnost' rozhlasu na Ďatelinisku. 
Technické služby mesta budú riešiť túto problematiku podľa harmonogramu a priority prác, ktoré 
sl,'adajú pod ich pracovnú náplň. 
Uloha trvá. 

Uzn. Č. 120/2013 
Komisia odporúča pripraviť spracovanie plánu riešenia MAD, tento predložiť vedeniu mesta, ktoré 
následne vyvolá rokovanie s VÚC ohľadom nahradenia zrušených spojov MAD úpravou spojov 
pr/mestských liniek. 
P. prednosta uviedol, že vedenie Mesta Zlaté Momvce" vrátane vedúceho odd. výstavby a správy 
majetku mesta Bc. Nociara a referenta dopravy p. Hudáka sa zúčastnili rokovania na VÚC v Nitre ešte 
minulý týždeň. Rokovali s predsedom VVC a vedúcim odboru dopravy NSK. Ak sa nebudú zvyšovať 
finančné náklady, VÚC nie je proti riešeniu dopravy primestskými spojmi. Bolo by potrebné vytvoriť 
komisiu, pozvať na rokovanie zástupcu spoločnosti ARRN A, a. s., Nitra a vedúceho odboru dopmvy 
NSK. Je nevyhoutné pripraviť materiály, navrhoúť ktoré spoje by mali byť suplované, nájsť vhodný 
model, ktoré km navyše budeme financovať my, ktoré VÚC. Mala by tam byť úspora. Komisia musí 
rokovať, ale nie je to nemožné, napasujú sa spoje, vypočíta kompletná kalkulácia, ekonomický 
prepočet, aby sme na doprave ušetrili. Stanovisko VÚC je pripraviť materiál a ten sa potom odsúhlasí 
ARRNOU a mestom. Nie je možné určovať počet zastávok. Všetky náklady navyše by platilo mesto. 
Tú komisiu je potrebné vytvoriť čo najskôr aj kvôli rozpočtu na budúci rok. 
p. Madola - nech p. Farkaš z ARRIVY predloží náhmdu MAD prímestskými spojmi, je potrebné sa 
s ním stretnúť a riešiť. 
p. Hritz - členovia komisie povedia, čo požadujú a p. Farkaš z ARRIVY povie či áno alebo nie. Je to 
jednoduché. 
P. Chládek uviedol, že komisia bude zvolaná začiatkom októbra 2013. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za návrh vytvorenia komisie z radov členov 
komisie na vypracovanie návrhu riešenia MAD s využitím prímestských spojov na rok 2014 tak, aby 
sa znížili neprímerané vysoké náklady za služby MAD. 
Za: 7 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vytvorenie komisie z radov členov komisie dopravy pre prípravu materiálov 
riešenia dopravy prlmestskými spojmi. 
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Uzn. Č. 12112013 
Komisia prerokovala návrh cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach 
a odporučila ho predloži(' na rokovanie MR a MsZ bez pripomienok tak, ako bol návrh schválený 
na Finančnej komisii. 
Úloha splnená. 

K bodu 41 Prerokovanie návrhu obmedzenia spojov v MHD v Zlatých Moravciach 
K tomuto bodu neboli predložené návrhy, táto záležitosť sa bude riešiť na najbližšom zasadnutí 
komisie, t.j. začiatkom októbra 2013. 

K bodu 51 Žiadosť občanov mesta o zrušenie mestského rozhlasu na Hviezdoslavovej ul. 22 
v Zlatých Moravciach 
Dňa 26. 08. 2013 bola Mestskému úradu v Zlatých Moravciach doručená žiadosť o zrušenie 
mestského rozhlasu na Hviezdoslavovej ulici Č. 22 v Zlatých Moravciach z dôvodu rušenia občanov 
v okolitých bytovkách. Žiadosť obsahuje podpisy občanov v počte 36. V žiadosti chýbajú konkrétne 
údaje-meno a priezvisko, nakol'ko ide v niektorých prípadoch o nečitatel'né podpisy. 
p. Madola uviedol, že z oddelenia vnútoruej správy a služieb občanom dostal odpoveď na interpeláciu, 
resp. informáciu ohl'adom požiadavky o vyhlasovanie mestským rozhlasom len v popoludňajších 
hodinách. Písomne e-mailom mu bolo oznámené, že mesto vyhovuje požiadavke a všetky kultúrne, 
športové a iné relácie budú vysielané len v popoludňajších hodinách. Môže sa stať výnimka, že 
niektoré relácie sa môžu vyhlasovať o 11.00 hod. (minimum takýchto relácií). Môže sa jednať hlavne 
o komerčné oznamy (napr. predaj podníkatel'ov - aktuálne výpredaje), ktoré sú platené. Snahou mesta 
bude, aby sa to vyhlasovalo všetko popoludní. 
Rozhlas slúži na informovanosť občanov a táto musí byť zachovaná. Žiadosť neobsahuje všetky 
náležitosti vrátane osoby, ktorá túto žiadosť podala, preto bude odpoveď zverejnená na tabuli v danom 
vchode bytového domu, t. j. Hviezdoslavova 22 v Zlatých Moravciach. 
Predseda komisie vyzval členov na hlasovanie. 
Za: 7 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zverejnil' na tabuli vo vchode odpoveď občanom Hviezdoslavovej UL 22 v Zlatých 
Moravciach s tým, že vysielanie rozhlasom bude uskutočňované v prevažnej miere v popoludňajších 
hodinách. Rozhlas slúži na informovanie občanov, preto nepočíta sa s rušením rozhlasu. 

K bodu 61 Informácia o požadovanom priebežnom zasielaní pozvánok na zasadnutia komisií pri 
MsZ Okresnej prokuratúre v Nitre 
Predseda komisie podal informáciu ohl'adom žiadosti Okresnej prokuratúry, Damborského 1, 949 01 
Nitra o priebežué zasielanie pozvánok vrátane programu zasadnuti MsZ v Zlatých Moravciach (bez 
kópie pripravovaných materiálov), ako aj zasadnutí komisií zriadených mestským zastupitel'stvom za 
účelom zváženia prípadnej účasti prokurátora na uvedených zasadnutiach. 
Pozvánka na dnešné zasadnutie bola zaslaná e-mailom 27. 08.2013. 
Záver: 
Komisia odporúča priebe!.ne zasielal' Okresnej prokuratúre v Nitre pozvánku na zasadnatie 
komisie dopravy s obsahom programu e-mailom. 
Úloha trvá. 

K bodu 71 Ponuka Úradu NSK Nitra o možnosť odkúpenia internetových terminálov 
Predseda komisie uviedol informáciu, že Mestu Zlaté Moravce bola doručená e-mailom ponuka na 
odkúpenie internetových terminálov. V súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP boli 
internetové terminály zaradené do majetku NSK. Nitriansky samosprávny kraj, hoci má v evidencii 
majetku tieto zariadenia, ich sám neprevádzkuje a trvalo nevyužíva pre plnenie svojich úloh. 
Prevádzku, opravy a údržbu a aktualizáciu obsahu zabezpečujú obce a mestá, v ktorých sú umiestnené 
na vlastné náklady pre potrebu svojich občanov a návštevníkov. Ponuka na odkúpenie týchto zariadení 
je 1 € bez ohl'adu na počet zariadení, ktoré sa v meste nachádzajú. Ďalej je v liste uvedené, že len na 
základe všetkých žiadostí (miest a obcí s počtom 23 ks terminálov) môže zasadnúť vyraďovacia 
komisia a následne môžu predložiť materiál na odpredaj zariadení do zastupitel'stva NSK. 
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Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh odkúpiť internetové terminály za I €. 
Za: 7 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča odkúpit' od Úradu NSK Nitra internetové terminály za 1 €o 

K bodu 8/ Žiadosť o určenie názvu ulíc 
STARS, s. r. o., Bernolákova 24,953 O I Zlaté Moravce - MUDr. Vladimír Starovecký požiadal 
Mestský úrad v Zlatých Moravciach žiadosťou zo dňa 24. 07. 2013 o pomenovanie ulíc v lokalite ,,za 
majerom" v k. Ú. Zlaté Moravce. V súvislosti s realizáciou projektu IBV Mlynský potok je v uvedenej 
lokalite 31 stavebných pozemkov, zoradených v dvoch uliciach, vrátane vybudovania potrebnej 
technickej a dopravnej infraštruktúry pre túto lokalitu. Projekt je v súlade s platným Územným plánom 
rozvoja Mesta Zlaté Moravce, bolo preň vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní 
územia dňa 21. Ol. 2011. 
Uznesenim č. 603/2013 bola odsúhlasená v MsZ v Zlatých Moravciach žiadosť Spolku Srbov na 
Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako "Srbská" ulica. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné prerokovať návrh mesta na pomenovanie novej ulice, ktorá by mohla 
byť pokračovaním už existujúcej ulice J. C. Hronského a novej ulice s názvom "Srbská". 
Predseda komisie vyzval na hlasovanie za návrh názvu ulice J. C. Hronského. 
Za: 7 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča novovytvorenú ulicu v lokalite "Za majerom" nazvať J. C. Hronského ako 
pokračovanie už existujúcej ulice v Zlatých MoravcÚlch. 
Predseda komisie vyzval na hlasovanie členov komisie za návrh - názov ulice Srbská. 
Za: 2 
Proti: O 
Zdržal sa: 5 
Viacerí členovia sa vyjadrili, že by bolo vhodné nazvať druhú novovytvorenú ulicu podľa známej 
osoby, občana Zlatých Moraviec, ktorý tu pôsobil a ktorý by si to zaslúžil. 
Predseda komisie vyzval znovu členov komisie na hlasovanie, aby bol odporučený návrh do MsZ 
názov ulice na základe návrhu historika. 
Za: 5 
Proti: O 
Zdržal sa: 2 
Záver: 
Komisia odporúča názov druhej novovytvorenej ulice v lokalite "Za majerom" nazvať podľa 
návrhu historika, tento názov bude prednesený na MsZ na odsúhlasenie. 

K bodu 9/ Diskusia 
P. Tonkovič uviedol, že druhá ulica vľavo - smerom na Martinský breh - Nad Šaftanicamije potrebné 
vyštrkovať, sú tam veľké jamy. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh upraviť nerovnosti na komunikácii "Nad 
Šaftanicami" . 
Za: 7 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zabe<jJečit' úpravu nerovnosti na komunikácii "Nad Šafranicami " Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 

p. Záchenský - na moste cez ríeku Žitavu je prasklina, je tam umiestnený plech, ten sa prevaľuje 
a môže spôsobiť úraz. Je to v blízkosti jeho predajne na Župnej ul. 
Predseda komisie vyzval na hlasovanie za návrh opraviť prasklinu na moste cez rieku Žitavu. 
Za: 7 
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Proti: o 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča na moste cez rieku Žitavu od ul. Žitavské nábrežie k Župnej ulici upraviť 
poškodenú lávku pre chodcov .. 

p. Madola - od úradu až po križovatku pri kostole je potrebné vyasfaltovať okraje vozovky. 
p. Kukučka - medzi kostolom a Záhradníckymi službami mesta na ul. SNP sújamy, bolo by potrebné 
riešiť túto situáciu. 
P. Hudák - komunikácia nie je naša, patrí pod VÚC a jej správu vykonáva RSaÚC Nitra. 

K bodu 10/ Uznesenia z dnešného zasadnutia 
Vzn. č. 122/2013 
Komisia odporúča zverejnit' na tabuli vo vchode odpoveď občanom Hviezdoslavovej ul. 22 v Zlatých 
Moravciach s tým, že vysielanie rozhlasom bude uskutočňované v prevažnej miere v popoludňajších 
hodinách. Rozhlas slúži na informovanie občanov, preto nepočíta sa s rušením rozhlasu. 

Vzn. č. 123/2013 
Komisia odporúča priebežne zasielať Okresnej prokuratúre v Nitre pozvánku na zasadnutie 
komisie dopravy s obsahom programu e-mailom. 

Vzn. č. 124/2013 
Komisia odporúča odkúpit' od Úradu NSK Nitra internetové terminály za 1 €o 

Vzn. č. 125/2013 
Komisia odporúča novovytvorenú ulicu v lokalite "Za majerom" nazvať J. C. Hronského ako 
pokračovanie už existujúcej ulice v Zlatých Moravciach. 

Vzn. č. 126/2013 
Komisia odporúča názov druhej novovytvorenej ulice v lokalite "Za majerom" nazvať podľa 
návrhu historika, najlepšie po významnej osobnosti z nášho mesta, tento názov bude prednesený na 
MsZ na odsúhlasenie. 

Vzn. č. 12612013 
Komisia odporúča zabewečiť úpravu nerovnosti na komunikácii "Nad Šajranicami" Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 

Vzn. Č. 127/2013 
Komisia odporúča na moste cez rieku Žitavu na Župnej uL (vpravo vedľa predajného stánku) 
povyše plechu upraviť plochu lávky pre peších. 

K bodu 11/ Záver 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy mestských komunikácií ukončil predseda komisie poďakovaním 
všetkým prítomným za ich aktívnu účasť. 

Zlaté Moravce, 04. 09. 2013 

rJJ&,.Lf\ ............ ~~ ........ . 
Zapísala: Alexandra Borčániová 

sekretár komisie 

Ľudovít Chládek 
predseda komisie 
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Prezenčná listina 

zo 17. zasadnutia Komisie dopravy a miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach, 

konaného dňa 04. 09. 2013 o 15.00 hod. 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

1. Ľudovít Chládek - predseda komisie 

2. Ivan Madola - podpredseda, člen 

3. Ivan Hritz - člen 

4. Miroslav Záchenský - člen 

5. Michal Kukučka - člen 

6. Emil Hudák - člen 

7. Viliam Tonkovič - člen 

Prizvaní: 

8. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 

9. Ing. Jozef Škvarenina - zástupca primátora 

10. Mgr. Roman Šíra, prednosta MsÚ 

11. Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 

12. Branislav Varga, riaditeľ, Technické služby mesta 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 

.......... ~-.Ip.~f(f.'!..~q!!1MJj 
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