
Komisia dopravy a správy miestnych komuuikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 18. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ 

Dátum konania: 21. 10.2013 

Prítomní: podl'a priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
4. Prehodnotenie a návrh harmonogramu ARRIV A, a. s., Nitra 
5. Požiadavky na zaradenie do návrhu rozpočtu na rok 2014 
6. Žiadosť Jany Pavlíkovej, bytom Tribečská l, Zlaté Moravce o označenie priechodu pre chodcov 

na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých Moravciach 
7. Rôzne 
8. Uzneseuia 
9. Záver 

K bodu II Otvorenie 
Predseda komisie Ľudovít Chládek otvoril 18. zasadnutie komisie a ďalej ho viedol. Privítal všetkých 
členov komisie a ostatných prítomných. Skonštatoval, že zo 7 členov komisie je prítomných 6, z tohto 
dôvodu je komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie oboznámil prítonmých s programom rokovania. Vyzval všetkých prítomných na 
hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia. 
Za: 5 (Chládek, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič, Hritz) 
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 .. 2~.10. 2012. 27. 11. 2012. 22.08.2013. 

04.09.2013 

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

Uzn. Č. 44/2011 
Komisia odporúča riešiť realizáciu zriadenia chodníka na Tehelnej ul. smer k záhradkárskej osade 
pre peších a cyklistov pre nedostatok finančných prostriedkov v ďalšom období v roku 2013-2014. 
Úloha trvá. 

Uzn. č.53/2011 
Komisia odporúča nasledovné určenie priorít na vybudovanie odstavných plôch podl'a finančných 
možností mesta: 1. Obrancov mieru +Kalinčiakova uL, 2. Mojmírova, 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. 
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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 chodnikov 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 chodnikoch 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. 82/2012 
Pripraviť informáciu o príprave VZN ohľadom spoplatnenia parkovania v meste Zlaté Moravce. 
Spoplatnenie parkovania v meste Zlaté Moravce sa plánuje zaviesť od Ol. 02. 2013. 
Uloha trvá. 

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

Uzn. Č. 90/2012 
Komisia odporúča jednať s vlastnikmi pozemkov o odkúpení z ich pozemkov pod budúcu výstavbu 
chodnika (riešenie chodníka 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 lIlI06433 ul. 
Hviezdoslavova pri križovatke IDiskonteI. Na základe súhlasu požiadať Technické služby mesta 
o úpravu spevnených plôch z obidvoch strán. 
Zriadenie priechodu pre chodcov bolo odsúhlasené OR PZ ODl 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 aPKo určenie 
dopravného značenia. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 92/2012 

2 



Komisia odporúča požiadať správcu cesty - Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra - o osadenie 
šachty s mrežami a následným odvedením 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/51 l 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 chodnlka 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 cintorína 
a na Prflepskej ceste tiež pred vchodom do cintorína. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 98/2012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopravnej techniky cez Palárikovu uL až po uskutočnení 
rekonštrukcie Palárikovej uL a následnom osadení dopravného značenia. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 100/2012 
Doplniť zvislé dopravné značenie na ceste 11/511 pri vjazde do Zlatých Moraviec - mestská časť 
Chyzeroviec a tiež zvislé DZ na Sládkovičovej ul. pri kríži na komunikácii 11/511, hranica koniec 
Mesta Zlaté Moravce a začiatok MČ Chyzerovce. 
Do konca roku 2013 bude uvedené dopravné značenie osadené. 
Úloha splnená.. 

Uzn. Č. 101/2012 
Komisia odporúča pozastaviť úhradu finančných nákladov, pokiaľ nebude oprava v rámci 
reklamácie uskutočnená, obrátiť sa s písomnou 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 z Ol. 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 O l. 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 požiadať správcu cesty v spolupráci so železnicami o úpravu prejazdov na 
Hviezdoslavovej uL, cesta III/06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská ul. , cesta /1/511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné prostriedky. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 103/2012 
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Komisia odporúča odstrániť nefunkčné koľajnice pri bývalej tehelni na Továrenskej ul. - cesta 
IU5lI. 
VÚC Nitra a Regionálna správa a údržba ciest Nitra túto situáciu riešia. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 104/2012 
Komisia odporúča požiadat' správcu komunikácie - RSaÚC - o obnovenie vodorovného vyznačenia 
cyklistického chodníka 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 
chodníkov v katastri mesta Zlaté Moravce. Návrh predložiť do Komisie dopravy na prerokovanie 
v L polroku 2013. 
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. 107/2012 
Komisia schvaľuje zvolávať zasadnutia komisie utorok o 15.30 hod. dva týždne pred uskutočnením 
každého zasadnutia MsZ. 
Je potrebné dodržať zvolávanie zasadnutí. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 108/2012 
Komisia do rozpočtu na rok 2013 ako priority odporúča zaradiť rekonštrukciu komunikácií v centre 
mesta a to uL Janka Kráľa, UL Chalupkovu a Milfazziho ulicu. ~alšími v poradí sú investície na 
vybudovanie chodníka na Hviezdoslavovej ulici (L/DL - most cez Zitavu) investície na vybudovanie 
parkovísk, rekonštrukcie chodníkov a vyznačenie komunikácií. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 112/2012 
Komisia odporúča opravil' 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 chodník na Zelenej ulici. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 114/2012 
Komisia odporúča vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka od LI DL-a 
po most cez rieku Žitavu a oslovil' 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 patriť aj 
rekonštrukcia širšieho centra mesta. 
Úloha trvá. 

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

Uzn. Č. 118/2012 
Komisia odporúča Technickým službám mesta riešiť nefunkčnosť rozhlasu na Ďatelinisku. 
Technické služby mesta budú riešiť túto problematiku podľa harmonogramu a priority prác, ktoré 
spadajú pod ich pracovnú náplň. 
Uloha splnená. 

Uzn. Č. 120/2013 
Komisia odporúča pripravit' spracovanie plánu riešenia MAD, tento predložiť vedeniu mesta, ktoré 
následne vyvolá rokovanie s VÚC oh!'adom nahradenia zrušených spojov MAD úpravou spojov 
prímestských liniek. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 121/2013 
Komisia odporúča vytvorenie komisie z radov členov komisie dopravy pre prípravu materiálov 
riešenia dopravy prímestskými spojmi. 
Úloha splnená.. 

Uzn. č. 122/2013 
Komisia odporúča zverejniť 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. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 123/2013 
Komisia odporúča priebežne zasielať Okresnej prokuratúre v Nitre pozvánku na zasadnutie 
komisie dopravy s obsahom programu e-mailom. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 124/2013 
Komisia odporúča odkúpit' od Úradu NSK Nitra internetové terminály za 1 €o 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 127/2013 
Komisia odporúča zabezpečit' úpravu nerovnosti na komunikácii "Nad Šafranicami" Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 128/2013 
Komisia odporúča na moste cez rieku Žitavu na Župnej ul. (vpravo ved!'a predajného stánku) 
povyše plechu upravit' plochu lávky pre peších. 
Úloha trvá. 

K uzneseniam, ktoré sa týkali úseku dopravy, sa vyjadril p. Hudák. Uviedol, že od Ol. 10.2013 už nie 
OR PZ ODI Nitra, ale KR PZ KDI Nitra schvaľuje všetky požiadavky týkajúce sa dopravného 
značenia a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách v Zlatých 
Moravciach. 

Predseda komisie požiadal p. Jozefa Kováča, zástupcu riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce, aby infonnoval členov komisie o úlohách, ktoré mali zabezpečiť Technické služby mesta 
Zlaté Moravce. 
P. Kováč uviedol, že oprava rozhlasu na Murgašovej bola riešená, je tam umiestnené hniezdo, nie je 
možné ho prepojiť, sú tam odstránené drôty. (uzn. 117/2012). 
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Čo sa týka zábradlia (uzn. č. 112/2012), nemajú elektrocentrálu, neskôr to vedia zabezpečiť, v tomto 
období to nie je možné. Zabezpečujú jesenné upratovanie, končí 27. októbra 2013, potom budú riešiť 
všetky potrebné záležitosti ~ úpravu chodníka pred cintorínom na Prílepskej ceste. 
O prepadnutej lávke cez Zitavu sú informovaní, perforovaný plech potiahnu po mostíku, je to 
prehrdzavené (uzn. č. 128/2013). 
Na Šafranického ul. budú riešiť úpravu nerovností po skončení jesenného upratovania. 
Rozhlas na Ďatelinisku je opravený, je tam nové hniezdo, závady sa odstraňujú (uzn. č. 118/2012). 
P. prednosta uviedol, že prvé správy sú vysielané o 11.30 hod., poobede ešte raz, aby rozhlas nikoho 
nerušil. 

K bodu 4/ Prehodnotenie a návrh harmonogramn ARRIV A. a. s .• Nitra 
Predseda komisie uviedol, že na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach bolo uskutočnené stretnutie 
zástupcov spoločnosti ARRIV A, a. s., Nitra za účelom doriešenia záležitostí týkajúce sa mestskej 
autobusovej dopravy v meste Zlaté Moravce. 
Vyzval p. Gabriela Farkaša, zástupcu ARRIV A, a. s., Nitra, aby sa vyjadril kjednotlivým spojom 
MHD, ktoré by bolo potrebné zrušiť a nahradiť prímestskými spojmi a tým by sa ušetrili finančné 
prostriedky. 
P. Farkaš uviedol, že by bolo možné zrušiť dva spoje - Č. 7 a Č. 5, ktoré idú do Prílep, tieto spoje by 
nahradili prímestské spoje aj so zastávkami. Za rok by sa ušetrilo takmer 3 300 km, ale po vyčíslení by 
sa ušetrilo cca 4 700 €, suma 490 € by sa musela doplatiť VÚC Nitra za prímestské autobusové spoje. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za návrh zrušiť autobusové spoje Č. 7 a 5 do 
Prílep. 
Za: 6 (Chládek, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zrnšenie autobusových spojov č. 7 a 5, ktoré vedú do mestskej časti Prilepy 
a uahradiť ich primestskými spojmi, čím by sa za rok ušetrilo asi 4210 €. 

Čo sa týka Chyzeroviec, zástupca spoločnosti ARRN A, a. s., Nitra navrhuje zrušiť autobusové spoje 
Č. 3, 17 a 21. Na spoj Č. 3 smerujúci do spoločnosti Danfoss, a. s., sa dopláca 5000 €. Na autobusovom 
spoji Č. 17 (nedeľa), ktorý vychádza zo železničnej stanice smerom do mesta cestuje málo osôb, tam 
by sa mohlo ušetriť I 100 €. Na zrušení autobusového spoja č. 21 zo železničnej stanice do 
Chyzeroviec (cez týždeň) a späť by sa mohlo ušetriť 3500 €. Všetky sumy sú bez DPH. Tieto spoje by 
sa zrušili od 15. 12.2013. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za návrh zrušiť autobusové spoje Č. 3, 17 a 21 
s tým, že celkove by sa na mestskej autobusovej doprave mohlo ušetriť až 14 000 €. 
Za: 6 (Chládek, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušeuie mestských autobusových spojov č. 3, 17 a 21, ktoré smerujú do 
mestskej časti Chyzerovce, nakol'ko sú nerentabilné a týmto by sa ušetrilo za rok až 9 600 €. 

P. Záchenský • vlani sa tiež rušili autobusové spoje, a znovu mesto musí doplácať. 
P Farkaš· je to aj z toho dôvodu, že tržby neúmerne klesajú. 
P. prednosta· mesto objednáva objem prepravy podľa zmluvy, ktorá platí až do roku 2017. Je to 
neuveriteľné, ale mesto platí opravu vozidiel aj v prípade poruchy. 
P. Tonkovič . vodiča to teda nemotivuje, keď všetky náklady platí mesto. 
P. prednosta - Ekonóm, právnik, kontrolór MsÚ Zlaté Moravce vykonali v spoločnosti VEOLlA, a. 
s., Nitra kontrolu výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave za 
obdobie január - december 2012, kde bolo konštatované, že požadované náklady za MHD v tomto 
období boli oprávnené. Pokiaľ by neprišlo k nejakým významným opravám, resp. poruchám 
autobusov len k bežným, malo by to priniesť úsporu a spoločnými silami by sa znížili náklady. 

K bodu 5/ Požiadavky na zaradenie do návrhu rozpočtu na rok 2014 
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Oddelenie financií a rozpočtu MsÚ Zlaté Moravce predložilo požiadavky na zaradenie investičných 
akcií do kapitálových výdavkov pre návrh roz{ločtu mesta Zlaté Moravce na rok 2014 v písomnej 
forme na prerokovanie v komisiách pri MsZ. Členovia komisie odmietli prerokovávať požiadavky 
týkajúce sa výstavby a budú sa vyjadrovať a odsúhlasovať len požiadavky týkajúce sa dopravy. 
Ide o nasledovný návrh: 

Rekonštrukcia ul. Murgašova (úhrada výdavku) v sume 112532 €. 
Ide o doplatok ceny za vykonané uloženie stabilizačnej vrstvy vozovky. 

Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za požiadavku úhrady doplatku ceny na 
Murgašovej ulici v Zlatých Moravciach. 
Za: 2 (Tonkovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržali sa: 5 (Kukučka, Madola, Záchenský, Hritz, Chládek). 
Dôvodom nesúhlasu je nepredloženie dodatku na zvýšenie výdavku rekonštrukcie Murgašovej ul. do 
mestského zastupiteľstva na odsúhlasenie. 
Záver: 
Komisia neodporúča požiadavku na úhradu výdavku - rekonštrukcia ul. Murgašova - zaradiť 

do návrhu rozpočtu na rok 2014 v sume 112 532 €. 

Predseda komisie oboznámil prítomných členov o ďalších požiadavkách do návrhu rozpočtu mesta 
Zlaté Moravce na rok 2014: 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Palárikova ul. 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie B. S. Timravy 

Rekonštrukciu kanalizácie bude realizovať Západoslovenská vodárenská spoločnosť v rámci veľkého 
projektu, následne potom môže dôjsť k rekonštrukcii oboch ulíc. Sú vypracované štúdie na obidve 
komunikácie. Pokiaľ bude odsúhlasená suma na rekonštrukciu, mesto požiada o vypracovanie PD. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za požiadavku do návrhu rozpočtu na rok 2014 
zaradiť rekonštrukcie MK ul. Palárikova a B. S. Timravy. 
Za: 7 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zaradit' požiadavku - rekonštrukcia MK ul. Palárikova a B. S. Timravy do 
návrhu rozpočtu na rok 2014. 

Predseda komisie predniesol ďalšie návrhy do rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
s vyjadrenim oddelenia výstavby a správy majetku mesta nasledovne: 

Nádvorie - ul. l. mája BD 6 - 8 - rekonštrukcia. 
Je vypracovaná projektová dokumentácia. 

Dlhá ulica - chodníky (výstavba + rekonštrukcia) 
Je to požiadavka p. Babockej, poslankyne MsZ. Jedná sa o vybudovanie chodníkov. 

Okružná križovatka (Prílepská ul., ul. l. mája, Sládkovičova ul.) rekonštrukcia 
Bola vypracovaná PD. Uvedená križovatka má 4 ramená, z toho 3 sú v majetku VÚC, jedna je 
v majetku mesta (ul. 1. mája). Jedná sa o združenú investíciu VÚC-mesto. 

Okružná križovatka (Bernolákova ul. - Župná ul. - ul. SNP) rekonštrukcia 
Bola vypracovaná štúdia z dôvodu zrýchlenia priepustnosti uvedenej križovatky a zvýšenia 
bezpečnosti občanov a motorových vozidiel. 

Okružná križovatka (Duklianska ul. - ul. l. mája) rekonštrukcia 
V súčasnosti je vo vybavovaní stavebného povolenia na základe zmluvy medzi mestom a ARDIS, a. 
s., Žiar nad Hronom. 

Rekonštrukcia ul. Čajkovského, Hollého, Žitavské nábrežie 
Ide o požiadavku občanov kvôli dlhodobému neriešeniu rekonštrukcie uvedených komunikácií. 

Dobudovanie uličnej vpuste na ul. Baničova 
Je to požiadavka občanov z dôvodu hromadenia dažďovej vody ajej odvedenie do kanalizácie. 

Rekonštrukcia odvodného kanála na ul. Hájova (Eliz). 
Je to požiadavka občanov - vlastníkov pozemkov - na odvedenie prívalových vôd z polí v jarných 
mesiacoch, ako aj prívalových dažďov. 
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Následne p. Chládek - predseda komisie - vyzval prítomných členov na hlasovanie za zaradenie do 
návrhu rozpočtu na rok 2014 nasledovné požiadavky: 

Nádvorie - ul. l. mája BD 5-8-rekonštrukcia (úprava plochy, prístupová komunikácia, 
odstavná plocha pre parkovanie osobných motorových vozidiel) 
Dlhá ulica - chodru'ky (výstavba + rekonštrukcia) 
Okružná križovatka (Prílepská ul., ul. l. mája, Sládkovičova ul.) rekonštrukcia 
Okružná križovatka (Bernolákova ul. - Župná ul. - ul. SNP) rekonštrukcia 
Okružná križovatka (Duklianska ul. - ul. l. mája) rekonštrukcia 
Rekonštrukcia ul. Čajkovského, Hollého, Žitavské nábrežie 
Dobudovanie uličnej vpuste na ul. Baničova 
Rekonštrukcia odvodného kanála na ul. Hájova (Eliz). 

Za: 7 (Chládek, Madola, Hrítz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2014 "Nádvorie - uI.1. mája BD 5-8 
rekonštrukcia, Dlhá ulica-chodníky (výstavba + rekonštrukcia), Okružná križovatka (prilepská 
ul., ul.l. mája, Sládkovičova ul.)-rekonštrukcia, Okružná križovatka (Bernolákova ul.-Žnpná 
ul.-ul.SNP) - rekonštrukcia, Okružná križovatka (Duklianska ul.-ul.l.mája)-rekonštrukcia, 
Rekonštrukcia komunikácií Čajkovského, Hollého, Žitavské nábrežie, Dobudovanie uličnej 
vpuste na ul. Baničova, Rekonštrukcia odvodného kanála na ul. Hájova (Eliz)" • 

K bodu 6/ Žiadosť Jany Pavlíkovej, bytom Tribečská 1, Zlaté Moravce o označenie priechodu 
pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých Moravciach 
Jana Pavlíková, bytom Tribečská l, Zlaté Moravce podala žiadosť na Mestský úrad v Zlatých 
Moravciach o označenie priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, 
Spojovacia v Zlatých Moravciach z dôvodu zvýšeného množstva chodcov, najmä detí, ktoré 
navštevujú blízku Základnú školu na Pribinovej ulici. V žiadosti uvádza, že aj v minulosti tam už bol 
označený priechod pre chodcov. 
P. Hudák - v súčasnosti nie je možné vyznačiť priechod pre chodcov v uvedenej lokalite, nakoľko 
zriadenie priechodu pre chodcov musí byť v súlade s normami a s právnymi predpismi (osvetlenie 
priechodu, napojenie chodníka na komunikáciu) a až po súhlasnom stanovisku dopravnej polície, 
RSaÚC Nitra, VÚC Nitra, nakol'ko navrhnutý priechod pre chodcov sa nachádza na štátnej ceste 
II/SIl. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - doporučiť Technickým službám 
mesta Zlaté Moravce zabezpečiť technicky prepojenie chodníka s komunikáciou II/5ll a zabezpečiť 
osvetlenie priechodu. 
Za: 7 (Chládek, Madola, Hrítz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča Technickým slnžbám mesta technicky zabezpečiť prepojenie chodníka 
s komunikáciou ll/511 a zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia 
priechodu pre chodcov ua križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých 
Moravciach. 

K bodu 7/ Rôzne 
P. Chládek - predseda komisie uviedol, že má požiadavku od občana p. Valkoviča na zriadenie 
chodníka na ul. Bernolákovej ulici, kde sa odbočuje na Tekovskú. Je potrebné chodník predÍžiť. 
P. Chládek - predniesol požiadavku p. Chrena z Dlhej ulice, ktorý býva na konci ulice - požaduje 
odvedenie vody jarkom. Uvádza, že sklon vozovky nie je v poriadku, keď prší, voda steká 
z komunikácie vedľa obrubníka do jeho záhrady. Je to na konci jeho živého plota. 
Predseda komisie navrhol riešiť obhliadku a vyzval členov komisie na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 7 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
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Komisia odporúča vykonať obhliadku miest na Bernolákovej ulici (občan Valkovič) a Dlhej ulici 
pred RD (občan Chren) členmi komisie, zistiť skutkový stav na mieste aj podl'a podmienok 
počasia, informácia bude podaná na najbližšom zasadnutí komisie. 

P. Hritz, člen komisie a poslanec za obvod Prílepy, podal návrh na rozšírenie existujúceho parkoviska 
v blízkosti cintorína. Je tam možnosť parkovania pre 5 osobných motorových vozidiel, v prípade 
rozšírenia by to mohlo byt' až IO vozidiel. Táto záležitost' by sa mohla riešiť v roku 2014. 
P. Madola, člen komisie a poslanec MsZ požadoval informáciu o kruhovom objazde pri Tekove, aká 
je v súčasnosti situácia o jeho vybudovaní. 
P. Hudák uviedol, že spoločnosť ARDIS v súčasnosti vybavuje stavebné povolenie na výstavbu 
kruhového objazdu pri OD Tekov. 
P. Chládek uviedol, že na Priemyselnej ulici Technické služby mesta Zlaté Moravce vykonali 
vysprávky výmoľov a výtlkov. Nie je však osvetlená, nie je tam chodník. Táto záležitosť bola už 
v uznesení aje potrebné ju viesť v nedoriešených úlohách. 
Záver: 
Komisia odporúča riešit' osvetlenie na Priemyselnej ulici v Zlatých Moravciach a zriadenie 
chodníka pre chodcov. 

Predseda komisie vyslovil mimoriadnu vďaku p. Hudákovi za prácu, ktorú vykonáva ako referent 
dopravy, pretože to čo on UŽ zabezpečil, ani jeden referent pred ním nedokázal vykonat' a vyriešiť 
záležitosti týkajúce sa či už dopravného značenia, ihriska, parkoviska a pod. 

K bodu 8/ Uznesenia 
Uznesenia z dnešného zasadnutia komisie: 
Uzn. č. 129/2013 
Komisia odporúča zrušenie autobusových spojov č. 7 a 5, ktoré vedú do mestskej časti Prílepy 
a nahradiť ich prímestskými spojmi, čím by sa za rok ušetrilo asi 4210 €. 

Uzn. č. 130/2013 
Komisia odporúča zrušenie mestských autobusových spojov č. 3, 17 a 21, ktoré smerujú do 
mestskej časti Chyzerovce, nakol'ko sú nerentabilné a týmto by sa ušetrilo za rok až 9 600 €. 

Uzn. Č. 13112013 
Komisia neodporúča požiadavku na úhradu výdavku - rekonštrukcia ul. Murgašova - zaradit' 
do návrhu rozpočtu ua rok 2014 v sume 112 532 €. 

Uzn. č. 132/2013 
Komisia odporúča zaradit' požiadavku - rekonštrukcia MK ul. Palárikova a B. S. Timravy do 
návrhu rozpočtu na rok 2014. 

Uzn. č. 133/2013 
Komisia odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2014 "Nádvorie - ul.l. mája BD 5-8 
rekonštrukcia, Dlhá ulica-chodníky (výstavba + rekonštrukcia), Okružná križovatka (prilepská 
ul., ul. 1. mája, Sládkovičova ul.)-rekonŠtrukcia, Okružná križovatka (Bernolákova ul.-Župná 
ul.-ul.8NP) - rekonštrukcia, Okružná križovatka (Duklianska ul.-ul.1.mája)-rekonštrukcia, 
Rekonštrukcia komunikácií Čajkovského, Hollého, Žitavské nábrežie, Dobudovanie uličnej 
vpuste na ul. Baničova, Rekonštrukcia odvodného kanála na uL Hájova (Eliz)". 

Uzn. Č. 134/2013 
Komisia odporúča Technickým službám mesta technicky zabezpečiť prepojenie chodníka 
s komunikáciou II/51 a zabezpečit' osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia 
priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých 
Moravciach. 

Uzn. Č. 135/2013 
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Komisia odporúča vykonať obhliadku miest na Bernolákovej ulici (občan Valkovič) a Dlhej ulici 
pred RD (občan Chren) členmi komisie, zistit' skutkový stav na mieste aj podľa podmienok 
počasia, informácia bude podaná na najbližšom zasadnutí komisie. 

Uzn. Č. 136/2013 
Komisia odporúča riešiť osvetlenie na Priemyselnej ulici v Zlatých Moravciach a zriadenie 
chodníka pre chodcov. 

K bodu 9/ Záver 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy mestských komunikácií ukončil predseda komisie poďakovaním 
všetkým prítomným za ich aktívnu účasť. 
Zlaté Moravce, 21. 10.2013 

.... 0.t.I.IfrW ........ . 
Zapísala: Alexandra Borčániová 

sekretár komisie 

Ľudovít Chládek 
predseda komisie 
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