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Návrh  
na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach 

 
 

 
 
 
 
Predkladá: 
Meno   :   Ing. Peter Lednár, CSc. 
Funkcia :     primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno  Bc.Štefan Nociar 
Funkcia vedúci oddelenia výstavby a správy majetku mesta 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Názov komisie:  
Finančná komisia dňa 10. 06. 2013 odporučené 
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií dňa 22. 08. 2013 odporučené 
MsR dňa 10.09.2013 – odporučené  
 
 



 
Dôvodová sprava 

 
 

Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií bol predložený spoločnosťou 
ARRIVA, a. s., Nitra návrh na prerokovanie zvýšenia cestovného v MAD v Zlatých 
Moravciach na základe výsledkov hospodárenia za mestskú dopravu za rok 2012.  
 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na 
rokovanie mestskej rady a MsZ bez pripomienok s tým, že návrh bude prerokovaný aj na 
Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií. 

 
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií na svojom zasadnutí, konanom dňa 

22. 08. 2013, prerokovala návrh cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých 
Moravciach a odporučila ho predložiť na rokovanie MsR a MsZ bez pripomienok.  

 
 
 

Uznesenie č. /2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na úpravu cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach  
s ch v a ľ u j e  
cenník cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach.  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 
 
 
 
                                                   Ing. Peter Lednár, CSc.
                        primátor mesta 

 


