
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 19. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ 

Dátum konania: 26. 11. 2013 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
4. Informácia o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou ARRIV A Nitra, a. s. 
5. Informácia o zmene cestovného poriadku MHD platného od 15. 12.2013 
6. Vytýčenie, vymačenie a obnova Náučného turistického chodníka Zlatými Moravcami 

a cykloturistických trás Horným Požitavím - informácia 
7. Návrh plánu zasadnutí komisie (termíny a obsah) na rok 2014 
8. Rôzne 
9. Uznesenia 
10. Záver 

K bodu 11 Otvorenie 
Predseda komisie Ľudovít Chládek otvoril 19. 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 2/ Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Súčasne navrhol zmeniť poradie 
programu rokovania, nakoľko sú tu prítomní pozvaní hostia, ktorí prišli za účelom vyjadrenia sa 
k bodom rokovania (p. Brunclík za ZO OZ KOVO Danfoss Zlaté Moravce a p. Farkaš za ARRIVU 
Nitra, a. s.), aby sa tieto záležitosti mohli prerokovať a potom by sa pokračovalo v ďalších bodoch 
rokovania. Navrhol zmeniť poradie nasledovne 

l. Otvoren ie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Žiadosť o zachovanie mestských robotníckych spojov - ZO OZ KOVO Danfoss 
4. Informácia o zmene cestovného poriadku MHD platného od 15. 12.2013 
5. Informácia o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou ARRJVA Nitra, a. s. 
6. Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2014 v oblasti dopravy 
7. Vytýčenie, vyznačenie a obnova Náučného turistického chodníka Zlatými Moravcami 

a Cykloturistických trás Horným Požitavím - informácia 
8. Návrh plánu zasadnutí komisie (termíny a obsah) na rok 2014 
9. Rôzne 
IO. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
II. Uznesenia 
12. Záver 

Vyzval všetkých prítomných na hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia v uvedenom 
poradí. 
Za: 7 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

K bodu 3/ Žiadost' o zachovanie mestských robotníckych spojov - ZO OZ KOVO Danfoss 
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Predseda komisie oboznámil prítomných členov so žiadosťou Andreja Brunclíka, predsedu ZO OZ 
KOVO Danfoss Zlaté Moravce o zachovanie mestských robotníckych autobusových spojov do 
zamestnania na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach na základe rokovania so zamestnancami 
spoločností Secop, s. r. o., Danfoss, s. r. o., Bauer Gear Motor Slovakia, s. r. o. Dôvodom sú vyššie 
náklady na výšku cestovného o JOO %. V prípade zrušenia spojov žiadajú o zavedenie mestského 
cestovného lístka na cestu do zamestnania a späť, ktorý by platil na prímestské spoje v prípade 
prestúpenia zjedného spoja na druhý. 
P. Brunclík ako zástupca OZ OZ KOVO Danfoss Zlaté Moravce prišiel s návrhom na riešenie 
cestovania zamestnancov z blízkeho okolia do zamestnania (Danfoss a i.) prestupovými časovými 
lístkami, nakol'ko zrušením spojov sa cestovné zvýši o 100 %. 
P. Chládek uviedol, že viac autobusových spojov bolo zrušených kvôli racionalizácii dopravy, 
nakoľko náklady mesta sú vysoké, mimoriadne vzrastali a bolo potrebné túto situáciu riešiť. 
P. Farkaš uviedol, že tento návrh prednesie spoločnosti ARRIVA Nitra, nakoľko riešenie nie je v jeho 
kompetencii. 
P. Madola uviedol, že zrušenie spojov bolo nevyhnutné, nakol'ko boli nerentabilné. 
P. Brunclík ďalej uviedol, že keď sa to nebude riešiť, cestujúci budú chodiť osobnými autami, a bude 
ešte menej osôb cestovať autobusmi a prímestskými spojmi. Autobusmi sa budú prepravovať len 
študenti, dôchodcovia, je potrebné to teraz riešiť, keď je to akútne. Spoločnosti nachádzajúce 
sa v areáli bývalého Calexu organizujú zájazdy pre zamestnancov prostredníctvom spoločnosti 

ARRIV A Nitra, takže bolo by ideálne, keby aj spoločnosť vedela im vyjsť v ústrety. 
P. Chládek poznamenal, že akceptuje požiadavku p. Brunclíka, ale je to potrebné riešiť so 
spoločnosťou ARRIVA - p. Farkašom, nakol'ko mesto má vysoké náklady na mestskú hromadnú 
dopravu. na ktorú neustále každý rok dopláca. Spoj Č. 3 o 5.20 hod. sa zrušil pre nerentabilnú 
prevádzku (nízke obsadenie spoja). Aby sa znížili náklady na MHD, museli sa hradať možnosti. 
P. Madola uviedol, Že cestujúci by nemuseli platiť ďalší cestovný lístok pri prestupovaní do Danfossu, 
nakol'ko sú v tarifnom pásme. Záleží na ústretovosti ARRJVY. 
Predseda komisie navrhol hlasovanie za návrh, aby p. Brunclík prerokoval možnosť riešenia pre 
pracujúcich - prestupovými časovými lístkami na spoje smerujúce do areálu Danfoss a i. spol. 
s ARRIVOU Nitra. 
Za: 7 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia prerokovala žiadosť Andreja Brunclíka, zástupcu ZO OZ KOVO Danfoss Zlaté Moravce 
a odporúča p, Brunclíkovi prerokovať návrh riešenia prestupovými časovými lístkami pre 
zamestnancov spoločností Danfoss, Secop, Bauer Gear Motor Slovakia do zamestnania a zo 
zamestnania s vedením spoločnosti ARRIVA Nitra (p. Farkaš) s tým, že bude informovať členov 
komisie o výsledku rokovania, nakoľko sa jedná o prímestské autobusové spoje a nie MHD. 

K bodu 41 Informácia o zmene cestovného poriadkn MHD platného od 15. 12. 2013 
Predseda komisie - Ľudovít Chládek - informoval prítomných členov komisie o zmene cestovného 
poriadku. Na MHD linke Č. 407101 Žel. stanica - Nám. A. Hlinku - Dlhá ul. Chyzerovce - Nám. A. 
Hlinku - Žel. stanica sa rušia spoje Č. 3, 17 a 21, na linke Č. 407104 Autobusová stanica-Prílepy sa 
rušia spoje Č. 5, 6, 7, 8 a na linke Č. 407102 Železničná stanica - Danfoss je zmena platnosti 
a významu dátumových značiek. Mesto Zlaté Moravce, MsÚ - oddelenie výstavby a správy majetku 
mesta - odsúhlasilo zmenu cestovného poriadku platného od 15. 12.2013. 
Záver: 
Komísia berie na vedomie informáciu o zmene cestovného poriadku MHD platného od 15.12.2013. 

K bodu 51 Informácia o uzatvorení Dodatku zmluvy so spoločnosťou ARRIVA Nitra, a. s. 
Predseda komisie informoval členov komisie o uzatvorení a podpísaní Dodatku obchodnej zmluvy so 
spoločnosťou ARRIVA Nitra, a. s. na rok 2014. Predmetom tejto zmluvy s účinnosťou od Ol. Ol. 
2014 je poskytovanie príspevku prepravcom na linku Č. 407407 Zlaté Moravce - Volkovce - Tlmače 
z dôvodu požiadavky prepravcu na zachádzanie spojov Č. II a 21 na zastávku Zlaté Moravce - Prílepy 
(park) ako náhradu za zrušené spoje MHD Č. 5 a 7 na linke 407104 Autobusová stanica - Prílepy. 
V zmluve sa dopravca zaväzuje zabezpečovať prevádzku prímestských autobusových spojov do 
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zastávky Zlaté Moravce - Prílepy (park) a prepravca sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi dohodnutú cenu 
spolu za rok 408,40 € + DPH. 
Záver: 
Komisia berie na vedomie informáciu o uzatvorení Dodatku zmluvy so spoločnosťou ARRIVA 
Nitra, a. s. na rok 2014 

K bodu 61 Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2014 v oblasti dopravy 
P. Hudák uviedol, že ide o bežné výdavky, z ktorých sa financuje dopravné značenie (ďalej len DZ). 
Suma určená pre oblasť dopravy je dosť malá na to, aby boli realizované oprávňujúce potreby na 
dopravné značenie miestnych komunikáci i v roku 2014, ktoré boli prehodnotené a doporučené aj 
komisiou dopravy. Mnohé záležitosti sa nemohli riešiť ani v tomto roku, ako je nevyhovujúce DZ na 
Nám. A. Hlinku Ipešia zóna!, kde bolo zástupcom OR PZ OD! Nitra - dopravným inžinierom - počas 

tvaromiestnej obhliadky konštatované, že osadené DZ na rekonštruovanom námestí nie je v súlade so 
zákonom Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a nadväzne na STN Ol 80 20, ďalej 
doplnenie chýbajúceho zvislého DZ (lP6-priechody pre chodcov) na miestnych komunikáciách. Na 
mnohých priechodoch, najmä v centre mesta, nevyhovuje intenzita osvetlenia, preto je potrebné 
urýchlene riešiť aj túto problematiku pre bezpečnosť chodcov. Nakoniec uviedol, že uvedená suma 
nepokryje ani obnovu už existujúceho vodorovného DZ, ktoré je realizované na mestských 
komunikáciách v Zlatých Moravciach a ďalej nebude možné vykonať doplnenie chýbajúceho DZ, 
ktoré nevyhovuje príslušným zákonom a normám, čím je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky. 
P. Madola uviedol, že ak budú nejaké finančné prostriedky, budú sa snažiť presunúť ich do dopravy. 
P. prednosta uviedol, že sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach komisií, v každej komisii však 
apelujú na nízky rozpočet, nesmú byť výdavky vyššie ako pr(jmy. Občania si myslia, že všetko je 
zadarmo. Parkovanie pred poštou - už dávno malo byť spoplatnené s umiestnením rampy a 
parkovacieho automatu. Na tomto mieste stoji denne 10- 15 osobných motorových vozidiel po celý 
deň. Jeho návrh je, že by sa za 30 minút neplatilo, po uplynutí yo hod. by sa mohlo vyberať parkovné. 
Je potrebná oprava poškodenej strechy na športoviskách, budovy vo vlastníctve mesta sú 
v katastrofálnom stave, treba sa správať trhovo. Mesto má vo svojom vlastníctve budovy, ktorých 
predajom by taktiež získalo finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na rekonštrukcie 
nehnutel'ností v havarijnom stave. Zvýšenie dane z nehnutel'nosti by tiež mohlo prispieť k zlepšeniu 
finančnej situácie v rozpočte mesta. 
Predseda komisie navrhol členom komisie hlasovať za návrh navýšenia rozpočtu na rok 2014 v oblasti 
Cestná doprava v kapitole 637 - 04.5. 1. o sumu 15 000 € . 
Za: 7 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia prerokovala návrh rozpočtu na rok 2014 v oblasti dopravy a odporúča navýšiť kapitolu 637 
- 04.5.1. Cestná doprava o sumu 15 000 €. 

K bodu 71 Vytýčenie, vyznačenie a obnova Náučného turistického chodníka Zlatými Moravcami 
a cykJoturistických trás Horným PožitavÍm - informácia. 
Predseda komisie informoval o získaní finančných prostriedkov 997 € z Trenčianskej nadácie, vďaka 
ktorým sa obnoví, predíži a taktiež zatraktívni NTCh Zlatými Moravcami. Tento slúži potrebám 
návštevníkom mesta, turistom, ako aj našim spoluobčanom, ktorí sa chcú dozvedieť všetky dôležité 
informácie o historických pamiatkach nášho mesta cez informačné tabule, ktoré budú obnovené na 
štrnástich zastaveniach v dížke šesť kilometrov po NTCh Zlatými Moravcami. 
Predseda komisie ďalej uviedol, že NSK v spolupráci so Slovenským cykloklubom Piešťany 

modernizuje cykloturistické trasy v kraji. Realizácia projektu "Vytýčenie, vyznačenie a obnova 
cykloturistických trás" v kraji sa začala v júni tohto roku. Až 120 km cykloturistických trás 
vyznačkovali Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov - Mestská organizácia Zlaté Moravce. 
Značenie trvalo od augusta 2013 a stálo 40 tisíc eur. Peniaze išli zo župy. Označené trasy sprístupňujú 
najvýznamnejšie a najzaujímavejšie turistické lokality Horného Požitavia. Značky jasne navádzajú 
cyklistov, kam sa majú vydať. Určujú smer na všetkých križovatkách v obciach aj v lesoch. Po 
dokončení značenia bude hlavnou cyklotrasou tzv. Požitavská cyklomagistrála, ktorá začína vo Vel'kej 
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Lehote pri prameni rieky Žitava a bude prechádzať 98 km dlhou trasou celým Požitavím až po sútok 
s riekou Nitra v Martovciach. Vytvorené značenie bolo prvou etapou. Postupne by sa mali vyznačiť 
pôvodné trasy z minulosti, ktoré mali v našom okrese 250 km. 
Záver: 
Komisia dopravy berie na vedomie informáciu o vytýčení, vyznačení a obnove Náučného 

turistického chodníka Zlatými Moravcami a cykloturistických trás Horným Požitavím. 

K bodu 8/ Návrh plánu zasadnutí komisie (termíny a obsah) na rok 2014 
Predseda komisie uviedol, že je nevyhnutné určiť termíny zasadnutí komisie dopravy tak, aby sa 
konali vždy 2 týždne pred zasadnutím MsZ. Najprv bude potrebné vedieť termíny zasadnutí MsZ 
a v januári budúceho roku by sa odsúhlasili termíny ďalších zasadnutí. 
Predseda komisie predniesol návrh na určenie termínov zasadnutí v roku 2014, ktoré budú uspresnené 
na prvom zasadnutí komisie v roku 2014. 
Za: 7 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča odsúhlasiť termíny zasadnutí na zasadnutí Komisie dopravy v januári 2014. 

P. Chládek predložil členom komisie návrh plánu programu (obsah) na rok 2014 nasledovne: 
> Koncepcia riešenia dopravy cyklistov bezmotorovými prostriedkami (je ekologická, dosť 

využívaná, bezpečnejšia ako doteraz, odťažila by sa doprava osobnými vozidlami). 
> Spôsob riešenia situácie v centre mesta (platené parkovanie, riešenie preťaženia parkovania). 
> Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste (výstavba garáži, parkovanie v meste, odstavné 

plochy). 
> Koncepcia nesenia informácie občanov mesta mestským rozhlasom, príp. inými 

informačnými prostriedkami (systém je dostatočný alebo nedostatočný). 
> Zhodnotenie činnosti v oblasti dopravy (čo sa uskutočnilo za 4 roky). 

P. Hudák, člen komisie a referent dopravy uviedol, že návrhy by mohli byť predložené komisiou 
dopravy, ale projektová dokumentácia musí byť vypracovaná projektantom - autorizovaným 
projektantom dopravných stavieb v zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku. Pre cyklistov by bolo možné vyčleniť trasy po existujúcich chodníkoch v meste 
Zlaté Moravce. 
Predseda komisie predniesol návrh na odsúhlasenie návrhu plánu programu (obsah) na rok 2014. 
Za: 7 (Chládek. Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia prerokovala a jednohlasne odsúhlasila Programový plán zasadnutí Komisie dopravy na rok 
2014. 

K bodu 9/ Rôzne 
P. Záchenský uviedol problém, ktorý je na Kalinčiakovej ulici s parkovaním. Je tam umiestnená 
predajľía rôzneho tovaru. Pred predajúou nemôže zásobovacie vozidlo parkovať, nemôže naložiť 
a vyložiť tovar, nemôže tam parkovať ani on. Obáva sa, že môže dôjsť k havárii. S jednosmerkou 
súhlasí, ale je potrebné túto situáciu riešiť, aby to bolo v súlade so zákonom. 
P. Hudák uviedol, že je to v blízkosti križovatky, tam nie je možné vyhradiť miesto pre zásobovanie 
a parkovanie. 
Predseda komisie navrhol riešiť parkovanie pre zásobovacie vozidlá s referentom dopravy p. 
Hudákom. 
Za: 7 (Chládek. Madola, Hritz, Záchenský, Kukučka, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča riešiť parkovanie pri predajni "Nezábudka" s referentom dopravy p, Hudákom. 

4 



Prednosta MsÚ uviedol, že sa v kontrole plnenia uznesení nachádza aj uznesenie č. 32/2011, ku 
ktorému by sa chcel vyjadriť. Na internetovej stránke sa pracuje, bol vybraný dodávateľ. Bude úplne 
nová aj web stránka, aby sa dala čo naj l'alJšie ovládať. Mala by byť hotová do konca tohto roku. 

Predseda komisie požadoval informáciu o okružnej križovatke, ktorá už mala byť riešená v súvislosti 
s výstavbou Tesca. 
P. prednosta uviedol, že p. Holečka podal sťažnosť, je tam vecné bremeno. S Ardisom bolo 
uskutočnené rokovanie, do 20. 12. 20 13 by mali byť všetky vydané všetky povolenia, rozhodne o tom 
nadriadený orgán. Realizácia okružnej križovatky by mala začať na jar 2014. 

P. Hudák predniesol požiadavku p. Chládeka o realizácii prác v oblasti dopravy: 
"Dopravné značenie v meste Zlaté Moravce, realizované v roku 2013". 
1.Zjednosmernenia MK Mojmírova, Kalinčiakova, Školská a Brezová v Zlatých Moravciach 

s využitím pre statickú dopravu-zvislé a vodorovné dopravné značenie. 
2. Vodorovné dopravné značenie - čiary deliace súvislé alebo prerušované, ďalej čiary 

vodiace súvislé alebo prerušované, smerové šípky, šikmé rovnobežné čiary, dopravné tiene 
a priechody pre chodcov na MK l. mája, Duklianska, Staničná, Pribinova a Mlynská. 

3.0sadenie spomal'ovacích prahov a dopravného značenia-ul. Rázusova, ul. Pribinova, ul. 
Ľ. Podjavorinskej a ul. Dlhá. 

4.Zmena organizácie dopravy - zjednosmernenie MK ul. Andreja Kmeťa. 
S.Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia pre ZŤP, ul. Nitrianska. 
6.Realizácia I2xl zvislého a vodorovného dopravného značenia pre ZŤP, ul. Brezová. 
7.0sadenie dopravného zariadenia-dopravného zrkadla pri výjazde z areálu OO PZ 

v Zlatých Moravciach na ul. Sládkovičova. 
8.0sadenie zvislého DZ pre SVB SPOLDOM ul. 1. Mája 4,6,8- vyhradené parkovanie pre 
obyvateľov obytného domu. 

9.0sadenie zvislého DZ na výjazdoch z 5 komunikácií na cestu 1/65, k.ú. Zlaté Moravce
Čierna dolina. 

IO.Realizácia zvislého a vodorovného DZ pre predajňu LE.MI a potraviny SIMONA ul. 
1. Mája 50 - vyhradené parkovacie miesta pre návštevníkov uvedených prevádzok. 

11.Osadenie zvislého DZ I Miestna čast' obce a Koniec miestnej časti obce I MČ 
Chyzerovce. 

12.0sadenie zvislého DZ, ul. Rovňanova 3 pri DOS, pre potreby opatrovateľskej služby. 
13.0sadenie zvislého DZ, križ. ul.l.mája a cesty II/511 (ul. Sládkovičova) pri MsÚ. 
14.Zmena DZ, výjazd z parkoviska HM TESCO na cestu II/511, ul. Hviezdoslavova 

Izrušenie DZ C2-Prikázaný smer jazdy vpravol. 
IS.Zabezpečenie prenosného dopravného značenia v súvislosti s konaním Zlatomoravec

kého jarmoku 2013. 

Člen komisie - p. Tonkovič - nie je spokojný s riešením Rl, nakol'ko v križovatke pri vychádzaní 
z Chyzeroviec je síce tabul'a, ktorá označuje smer Žiar nad Hronom, ale nedá sa odbočiť. 
Ďalší problém je, že chýba tabul'a pri vychádzaní z obce Čaradice - nie je osadená dopravná značka 
označujúca smer Zlaté Moravce. 
P. Hudák, referent dopravy uviedol, že križovatky boli riešené v zmysle vydaných stavebných 
povolení a so súhlasom mesta Zlaté Moravce a uvedené komunikácie nie sú v správe mesta Zlaté 
Moravce, ako aj rýchlostná komunikácia Rl. 

P. Kukučka, člen komisie, požadoval informáciu O riešení chodníka od mosta po LlDL. 
Predseda komisie uviedol, že nakol'ko nie sú na to schválené finančné prostriedky, uvedená oprava 
chodníka sa zatial' nebude realizovať. 

K bodu 101 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
Z 25.01" 11.04" 18.04" 09.05. 06.06 • • 05.09.,23. lO" 27. ll. 2012. 22.08.2013. 04.09" 

21.10.2013 
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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 podľa 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 rie§iť parkovanie. Na Sládkovičovej ulici sa 
nebudú robil' 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 
značenfm. 

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 Kaufland. 
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 Žita vu 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. 
Úloha 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 odkúpení, 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 
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Komisia odporúča jednať s vlastníkmi pozemkov o odkúpení z ich pozemkov pod budúcu výstavbu 
chodníka (riešenie chodníka medzi ul. Dobšinského a Šoltésovou pred pozemkom Róberta 
Ďuráčekaj. 
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 IIII06433 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 ODI 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 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 Il/511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne velektronickom 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 cintorínu na Prílepskej ceste. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 95/2012 
Komisia odporúča vybudovanie bezbariérových priechodov na ul. SNP pred vchodom do cintorína 
a na Prílepskej ceste tiež pred vchodom do cintorína. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 98/2012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopravnej techniky cez Palárikovu u/. až po uskutočnení 
rekonštrukcie Palárikovej ul. a následnom osadení dopravného značenia. 
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 u/. , cesta III511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné prostriedky. 
Úloha trvá. 

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

Uzn. Č. 105/2012 
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Komisia odporúča oddeleniu výstavby MsÚ pripravit' návrh projektu nesenia cyklistických 
chodníkov v katastri mesta Zlaté Moravce. Návrh predložiť do Komisie dopravy na prerokovanie 
v I. polroku 2013. 
Túto záležitosť je potrebné riešiť s projektantom. Je nevyhnutné dať vypracovať PD, preverit: 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 zasadnut!. 
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. i!alšími v poradí sú investície na 
vybudovanie chodníka na Hviezdoslavovej ulici (L/DL - most cez Zitavu) investície na vybudovanie 
parkovísk, rekonštrukcie chodníkov a vyznačenie komunikácii 
Úloha trvá. 

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 chodník na Zelenej ulici. 
Úloha trvá, 

Uzn. Č. 114/2012 
Komisia odporúča vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka od L/DL-a 
po most cez rieku Žitavu a oslovit' d'alších podnikateľov (p. Staroveckého a vlastníka DM Drogéria) 
o spolufinancovanie. 
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. 123/2013 
Komisia odporúča priebežne zasielať Okresnej prokuratúre v Nitre pozvánku na zusadnutie komisie 
dopravy s obsahom programu e-mailom. 
Úloha trvá. 

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

Uzn.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. 
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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 v oveľa 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 skrylej závady zholovileľ sa zaväzuje 
v rámci záručnej doby odstrániť zistené závady, 
Komisia na základe hlasovania neodporúča požiadavku na úhradu Výdavku - rekonštrukcia ul. 
Murgašova - zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2014 v sume 112 532 €o 
Úloha trvá. 

Uzn. Č, 131/2013 
Komisia odporúča označiť ul. Chyzeroveckú tabuľou "Slepá ulica", odbočka z ul, B. S. Timravy 
a na Viničnej ulici - smer Chyzerovecká - vinice označiť tabuľou "Slepá u/ica" Z dôvodu 
problémov otáčania motorových vozidiel. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č, 132/2013 
Komisia odporúča zaradiť požiadavku - rekonštrukcia MK ul. Palárikova a B. S. Timravy do 
návrhu rozpočtu na rok 2014. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č, 133/2013 
Komisia odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2014 "Nádvorie - ul.l. mája BD 5-8 
rekonštrukcia, Dlhá u/ica-chodníky (výstavba + rekonštrukcia), Okružná križovatka (Prílepská ul., 
ul. 1. mája, Sládkovičova ul.)-rekonštrukcia, Okružná križovatka (Bernolákova ul.-Župná ul'sNP) 
- rekonštrukcia, Okružná križovatka (Duklianska ul. -uL 1. mája)-rekonštrukcia, Rekonštrukcia 
komunikácií Čajkovského, Hollého, Žitavské nábrežie, Dobudovanie uličnej vpuste na ul. Baničova, 
Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála na ul. Hájova (Eliz) ". 
Úloha splnená. 

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

Uzn. Č, 135/2013 
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 podľa podmienok počasia, 
informácia bude podaná na najbližšom zasadnutí komisie. 
Úloha trvá. 

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

K bod u 11/ Uznesenia 
Uznesenia z dnešného zasadnutia komisie: 
Uzn. č, 13712013. 
Komisia prerokovala žiadosť Andreja Brunclika, zástupcu ZO OZ KOVO Danfoss Zlaté Moravce 
a odporúča p. Brunclíkovi prerokovať návrh riešenia prestupovými časovými lístkami pre 
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zamestnancov spoločností Danfoss, Secop, Bauer Gear Motor Slovakia do zamestnania a zo 
zamestnania s vedením spoločnosti ARRIVA Nitra (p. Farkaš) s tým, že bude informovať členov 
komisie o výsledku rokovania, nakoľko sa jedná o prímestské autobusové spoje a nie MHD. 

Uzn. Č. 138/2013. 
Komisia berie na vedomie informáciu O zmene cestovného poriadku MHD platného od 15. 12. 2013. 

Uzn. č. 139/2013 
Komisia berie na vedomie informáciu o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou ARRIVA Nitra, a. s. 

Uzn. č.1.f0/20J3 
Komisia prerokovala návrh rozpočtu na rok 2014 v oblasti dopravy a odporúča navýšiť kapitolu 637 
- 04.5.1. Cestná doprava o sumu 15 000 €. 

Uzn. č. 141/2013 
Komisia berie na vedomie informáciu o vytýčení, vyznačení a obnove Náučného turistického 
chodníka Zlatými Moravcami a cykloturistických trás Horným PoŽitavím. 

Uzn. č. 142/2013 
Komisia odporúča odsúhlasit' termíny zasadnutí na zasadnutí Komisie dopravy v januári 2014. 

Uzn. č. 143/2013 
Komisia prerokovala a odsúhlasila Programový plán zasadnutí Komisie dopravy na rok 2014. 

Uzn. č. 144/2013 
Komisia odporúča riešiť parkovanie pri predajni "Nezábudka" s referentom dopravy p. Hudákom. 

K bodu 12/ Záver 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy mestských komunikácií ukončil predseda komisie poďakovaním 
všetkým prítomným za ich celoročnú prácu a aktívnu účasť pri množstve odporučení, pripomienok 
a podnetných návrhov k riešeniu a zlepšeniu stavu dopravy a správy na miestnych komunikáciách . 
Zvlášť pochvalne sa vyjadril na adresu referenta pre dopravu p. Emila Hudáka za jeho profesionálny 
prístup k práci a výsledky v oblasti riešenia dopravy v našom meste. 

Zlaté Moravce, 26. II. 2013 

Zapísala: Alexandra Borčániová 
sekretár komisie 

predseda komisie 
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