
MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Komisia dopravv a spráyy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 5. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Dátum konania: dňa 29. 06. 2015 o 16.00 hod. 

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Žiadosť Záhradníckych služieb mesta, m. p., Zlaté Moravce o poskytnutie a vyznačenie 

vyhradeného miesta so zákazom státia 
4. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí komisie 
5. Rôzne 
6. Uznesenia 
7. Záver 

1.1 Otvorenie 
5. zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií otvoril a ďalej viedol predseda komisie 
Ing. Karol Švajčík. Privítal všetkých prítomných členov a pozvaných. Bolo skonštatované, že zo 7 
členov komisie sú prítomní 6 členovia, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. 

2./ Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie - Ing. Karol Švajčík - oboznámil prítomných s programom rokovania. Vyzval 
všetkých členov na hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia. 
Člen komisie - Emil Hudák požiadal o zaradenie do programu rokovania ako bod č. 4 - žiadosť MV 
SR, KR PZ Nitra o odstránenie nedostatkov na základe kontroly stavu dopravného značenia a stavebno
technického stavu miestnych komunikácií, ako bod č. 5 žiadosť MUDr. Igora Pánika, Milana Repu 
a Jána Demu o bezodkladné riešenie zaplavovanie nádvoria „Polyfunkčnej budovy" na ul. Janka Kráľa 
č. 12 a 14, ako bod č. 6 - Odpoveď na stanovisko komisie - súhlas manž. Kesegových s odpredajom 
pozemku pod predajňou v ich vlastníctve. Bod č. 7 by bola Kontrola plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí komisie, bod č. 8 Rôzne, bod č. 9 - Uznesenia a bod č. 1 O - Záver. 
Podpredseda komisie vyzval všetkých členov komisie na hlasovanie za návrh člena komisie - Emila 
Hudáka o zaradenie nových žiadostí do programu a následne posunutie bodov programu. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

Program rokovania bude po odsúhlasení pokračovať nasledovne: 

2.Schválenie programu rokovania 
3.Žiadosť Záhradníckych služieb mesta, m. p., Zlaté Moravce o poskytnutie a vyznačenie vyhradeného 

miesta so zákazom státia 
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4.Žiadosť MV SR, KR PZ Nitra o odstránenie nedostatkov - kontrola stavu dopravného značenia 
a stavebno-technického stavu miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce 

S .Žiadosť MUDr. Igora Pánika, Milana Repu, Jána Demu o bezodkladné riešenie zaplavovania nádvoria 
„Polyfunkčnej budovy" na ul. Janka Kráľa č. 12 a 14 v Zlatých Moravciach 

6.0dpoveď na stanovisko komisie - súhlas manž. Kesegových, SNP 17 s odpredajom pozemku pod 
predajňou súp. č . 3525 v ich vlastníctve 

7.Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí komisie 
8.Rôzne 
9.Uznesenia 
IO.Záver 

3./Žiadosť Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce o poskytnutie a vyznačenie vyhradeného 
miesta so zákazom státia 
Predseda komisie Ing. Karol Švajčík - oboznámil prítomných so žiadosťou o poskytnutie a vyznačenie 
vyhradeného miesta so zákazom státia pred budovou správy cintorínov a predajne Záhradníckych 
služieb mesta Zlaté Moravce, m. p. na ul. SNP 2. Dôvodom žiadosti je časté obsadenie zaparkovanými 
autami, čo znemožňuje zásobovanie predajne a prezentáciu tovaru na predaj. Privítal riaditeľa 

Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce Ing. Gábriša a vyzval ho, aby sa vyjadril k predmetnej 
žiadosti. 
Ing. Gábriš uviedol, že pred budovou počas školského roka býva predmetné miesto obsadzované 
zaparkovanými autami, dodávka nemá kde zaparkovať, nemôžu prebrať tovar, vozidlá zacláňajú 
výkladom a tým znemožňujú aj prezentáciu tovaru. 
P. Hudák uviedol, že v zmysle zákona môže byt' vyhradené parkovacie miesto len so súhlasom 
príslušného KR KDI Nitra. Podľa jeho názoru by mohlo byt' toto miesto vyhradené natrvalo pre ZS -
neobmedzene s tým, že všetky náklady spojené s jeho vyhradením by znášali Záhradnícke služby mesta, 
m.p. 
P. Paluška uviedol, že vyhradenie parkoviska by malo mať iný názov. 
Ing. Gábriš uviedol, že toto miesto by mohlo byť vyhradené pre Správu cintorínov Mesta Zlaté Moravce. 
Zaujímalo ho, že koľko bude stáť vyhradenie miesta na parkovanie. 
P. Rodák uviedol, že okolo cca 250 €. 
Predseda komisie Ing. Švajčík vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh-vyhradiť 1 parkovacie 
miesto pre Správu cintorínov Mesta Zlaté Moravce pred budovou vo vlastníctve Záhradníckych služieb 
mesta s tým, že všetky náklady spojené s vyhradením parkovacieho miesta budú znášať Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce (dopravné značenie zvislé a vodorovné, tabuľka). 
Za: 6 /Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vyhradenie 1 parkovacieho miesta na parkovanie vozidla pre Správu cintorínov 
Mesta Zlaté Moravce pred budovou predajne Záhradníckych služieb, m. p., Zlaté Moravce s tým, že 
všetky náklady spojené s vyhradením budú znášať Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. 

4./ Žiadosť MV SR, KR PZ Nitra o odstránenie nedostatkov na základe kontroly stavu 
dopravného značenia a stavebno-technického stavu miestnych komunikácií v meste Zlaté 
Moravce 
Predseda komisie - Ing. Švajčík - vyzval člena komisie p. Hudáka, aby oboznámil prítomných so 
žiadosťou o odstránenie nedostatkov týkajúcich sa kontroly stavu dopravného značenia a stavebno
technického stavu miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce. 
P. Hudák uviedol, že počas kontroly bolo zistené, že na väčšine miestnych komunikácií je značne 
rozrastená cestná zeleň a stromy, ktoré výrazne zasahujú do prejazdného profilu komunikácií, bránia 
vodičom v bezpečnom rozhľade na križovatkách a zakrývajú dopravné značenie umiestnené na 
miestnych komunikáciách v meste Zlaté Moravce. Z dôvodu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie 
a zároveň eliminácie nepriaznivého vplyvu porastov a cestnej zelene vo vzťahu k bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky v zmysle cestného zákona v platnom znení č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách MV SR, KR PZ Nitra ako príslušný cestný správny orgán vyzval písomne Mesto Zlaté 
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Moravce o odstránenie predmetných zistených nedostatkov a to dôsledného opílenia, príp. výrubu 
cestnej zelene lokalizovanej na miestnych komunikáciách v meste Zlaté Moravce. Správu o odstránení 
nedostatkov, resp. o prijatých opatreniach žiadajú zaslať v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30 dní. 
P. Hudák ďalej uviedol, že za cestnú zeleň v intraviláne mesta zodpovedá správca komunikácie, ale 
v náplni činnosti starostlivosť o zeleň majú Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce. V roku 
2011 aj v roku 2014 sa neustále poukazovalo na uvedený problém, križovatky sú nebezpečné, vozidlá 
sú poškodzované konármi, ktoré sú neopílené, zasahujú do verejného osvetlenia. Upozornil na ul. 1. 
mája, na ktorej sú tiež neopílené dreviny, zasahujúce do cestnej komunikácie. 
Ing. Švajčík uviedol, že na vjazde do okružnej križovatky z ul. Prílepskej do mesta je tiež rozbujnená 
zeleň a z uvedeného dôvodu nemajú vodiči náležitý rozhľad. 
Ing. Gábriš sa vyjadril, že teraz - momentálne sa len kosí, neopiluje sa, nemajú ľudí. 
PaedDr. Husár uviedol, že chodník smerom na Mojmírovuje tiež zarastený, je tam „džungla". 
P. Madola spomenul Továrenskú ul., ktorá je tiež zarastená, najmä do cesty prerastajú dreviny, 
cyklistický chodník je tiež zarastený, a tým spôsobuje problém občanom idúcim pešo po chodníku. 
Ing. Gábriš znovu zdôraznil, že cez leto kosia, cez zimu pília a nestíhajú riešiť opilovanie drevín. 
Ing. Švajčík upozornil, že je potrebné v stanovenej lehote zaslať správu ohľadom predmetnej 
problematiky na Krajský dopravný inšpektorát a požiadal p. Gábriša o vyhotovenie písomnej informácie 
do 15 dní, pričom p. Gábriš s touto lehotou súhlasil. 
P. Hudák uviedol, že je potrebné riešiť najprv hlavný ťah, aby bolo vidieť, že sa tento problém rieši. 
Nákladné vozidlá zapierajú do konárov nielen na Továrenskej, Bernolákovej, ale aj Hviezdoslavovej 
ulici . 
Ing. Švajčík uviedol, že je nevyhnutné vynaložiť snahu upravenia prebujnenej vegetácie na doriešenie 
kritickej situácie prevažne na hlavných ťahoch mesta. 
P. Hudák uviedol, že doručí Záhradníckym službám mesta normy, metodiku, kde je uvedené, ako majú 
byt' opílené dreviny, aby nezasahovali do cestnej komunikácie, ide najmä o križovatky ciest v meste. 
V križovatke musí byť rozhľad, kríky môžu byť do výšky 50 cm. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh, aby komisia odporučila Záhradníckym 
službám mesta, m. p. Zlaté Moravce po dohode s riaditeľom - Ing. Gábrišom - odstrániť nedostatky 
zistené kontrolou MV SR KR PZ Nitra, t. j. riešiť opilovanie konárov drevín a kríkov, ktoré výrazne 
zasahujú do cestných komunikácií v meste a oznámením o riešení v termíne do dvoch týždňov. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča Záhradníckym službám mesta, m. p. Zlaté Moravce, po dohode a konzultácii 
s riaditeľom Ing. Gábrišom odstrániť nedostatky zistené kontrolou MV SR, KR PZ Nitra, t. j. riešiť 
opi/ovanie konárov drevín a kríkov zasahujúcich do prejazdného profilu cestných komunikácií 
z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a oznámiť riešenie odstránenia nedostatkov 
písomne do dvoch týždňov. 

5./ Žiadosť MUDr. Igora Pánika, Milana Repu a Jána Demu o bezodkladné riešenie problému so 
zaplavovanírn nádvoria „Polyfunkčnej budovy" na ul. Janka Kráľa č. 12 a 14 v Zlatých 
Moravciach 
Predseda komisie - Ing. Karol Švajčík - oboznámil prítomných so žiadosťou o riešenie problému so 
zaplavovaním nádvoria „Polyfunkčnej budovy" na ul. J. Kráľa č. 12 a 14 v Zlatých Moravciach. 
V žiadosti vlastníci objektu- MUDr. Igor Pánik, Milan Repa a Ján Demo žiadajú o zabránenie prívalom 
dažďovej vody, ktorá pravidelne pri silnejšom daždi zaplavuje nádvorie pri budove, voda priteká 
z miestnej komunikácie cez preliačinu v šírke cca 3 m. 
Zároveň prečítal zo zápisnice zo zasadnutia Komisie výstavby, ÚP a ŽP, konanej 22.06.2015, časť 
týkajúcu sa prejednávania uvedenej problematiky, v ktorej členovia komisie konštatovali, že najväčším 
problémom predmetnej stavby je jej osadenie hlboko v teréne oproti existujúcej miestnej komunikácie, 
čo potvrdil aj p. Repa. P. Križanová uviedla, že v tomto prípade by sa aj majitelia nehnuteľnosti mali 
podieľať na riešení, nakoľko zaplavované nádvorie je v ich vlastníctve a priestory v polyfunkčnom dome 
prenajímajú. 
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Komisia vzala na vedomie záver komisie výstavby, ÚP a ŽP - ukladá odd. stavebnému a hosp. činnosti 
vykonať tvaromiestnu obhliadku s návrhom riešenia situácie s následným predložením PD a kalkulácie 
nákladov. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh odporučiť súhlas s postupom 
komisie. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča a súhlasí s postupom Komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia, t. j. riešiť zaplavovanie nádvoria „Polyfunkčnej budovy" na ul. Janka Kráľa č. 12 a 14 
oddelením stavebným a hospodárskej činnosti vykonaním tvaromiestnej obhliadky s návrhom 
riešenia situácie a následným predložením PD a kalkulácie nákladov. 

6./ Odpoveď na stanovisko komisie-súhlas manž. Kese2ových s odpredajom pozemku pod 
predajňou súpisné číslo 3525 v ich vlastníctve 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s odpoveďou na stanovisko s doporučením Komisie 
správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb zo dňa 07. 04. 2015 s odpredajom 
pozemku pod predajňou- súp. č. 3525, ktorá je vo vlastníctve manž. Kesegových, Výstupom z Komisie 
výstavby, ÚP a ŽP bol návrh na stiahnutie tohto bodu programu z rokovania MsZ, konaného d1'í.a 25. 06. 
2015, nakoľko schválenie prevodu mestského pozemku nebolo prerokované v komisii výstavby, ÚP 
a ani v Komisii dopravy. 
P. Hudák uviedol, že v prípade rozširovania chodníka uvedená budova by prekážala. 
MVDr. Balážová uviedla, že budova je umiestnená v rozpore s územným plánom. 
Ing. Švajčík uviedol, že táto problematika odpredaja pozemku pod nehnuteľnosťou manž. Kesegových 
sa rieši takmer 4 roky a nie je správne, že sa táto vec dostala do komisie dopravy až teraz, no napriek 
tomu je za návrh rozšírenie chodníka, nakoľko je to potrebné a plánované už niekoľko rokov. 
Predseda komisie vyzval prítomných za návrh neodsúhlasiť predaj pozemku pod stavbou predajne na 
Hviezdoslavovej ul. a odporučiť rozšírenie chodníka na vybudovanie cyklistického chodníka. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča neodsúhlasiť predaj pozemku pod stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici vo 
vlastníctve manf,. Kesegových a odporučiť v zmysle platných uznesení rozšírenie chodníka na 
vybudovanie chodníka pre cyklistov. 

7./ Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenia z roku 2011-2014, ktoré zostávajú v platnosti: 
Uzn. č. 5312011 
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 riešiť parkovanie. Na Sládkovičove) ulici sa 
nebudú robiť ods tavné plochy z dôvodu plánovania výstavby okružnej križovatky pri Ms Ú, 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. 
P. Hudák uviedol, že je spracovaná projektová dokumentácia na okružnú križovatku. Prioritou je 
riešenie odstavných plôch na Pribinova ul., problém je s vysokými obrubníkmi, do cesty sa nemôže íst'. 
bolo by možné spíliť obrubníky a zaštrkovat'. 
P. Varga uviedol, že je nevyhnutné určiť konkrétne priority výstupom z komisie. Na Pribinovej ul. by 
mohlo vzniknúť 30 - 35 parkovacích miest. 
P. Švajčík navrhol, aby p. Varga spolu sp. Hudákom vypočítali kalkuláciu na zabezpečenie odstavnej 
plochy na Pribinovej ulici. 
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Záver: 
Komisia odporúča p. Vargovi - riaditeľovi TS mesta ap. Hudákovi - referentovi dopravy MsÚ, aby 
vypočítali kalkuláciu na riešenie odstavných plôch na Pribinovej ulici a predložili ju na najbližšie 
zasadnutie komisie dopravy. 
Úloha trvá. 

Na základe kontroly plnenia uznesenia č. 53/2011, predseda komisie Ing. Švajčík navrhol zrušenie tohto 
uznesenia - vybudovanie odstavných plôch - na ul. Obrancov mieru, Kalinčiakova, Mojmírova, M. 
Benku, Pribinova a prijať nové uznesenie. Zároveň vyzval prítomných členov na hlasovanie. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušenie uznesenia č. 5312011 - vybudovanie odstavných plôch na ul. Obrancov 
mieru, Kalinčiakova, Mojmírova, M. Benku, Pribinova a odsúhlasiť nové uznesenie. 

P. Hudák uviedol, že za bytovým domom na ul. Školská sa nachádza veľká plocha, ktorá by bola 
vhodná na vybudovanie odstavnej plochy pre parkovanie motorových vozidiel. Uviedol, že je to 
nevyužité miesto a vybudovanie parkovacích plôch sa plánovalo už aj v minulosti. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - prijať nové uznesenie - vybudovanie 
odstavnej plochy na parkovanie podľa finančných možností mesta na ul. Školská v Zlatých Moravciach 
za bytovým domom. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vybudovanie odstavnej plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel podľa 
finančných možností mesta na ul. Školská v Zlatých Moravciach za bytovým domom. 

Uzn. č. 9212012 
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 111511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, vykonávanom 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
P. Hudák uviedol, že 23. 03. 2015 budú túto záležitosť riešiť v spolupráci s RSaÚC, preto je potrebné 
ponechať uznesenie v platnosti. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
P. Paluška podotkol, že sa na Chyzeroveckej ul.je existujúca kanalizácia. Z toho dôvodu navrhol vyzvať 
písomne RSaÚC Nitra na riešenie uvedenej záležitosti 
Komisia jednohlasne odporúča uznesenie č. 9212012 ponechať v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9512012 
Komisia odporúča vybudovanie bezbariérových priechodov na ul. SNP pred vchodom do cintorína 
a na Prílepskej ceste, tiež pred vchodom do cintorína a na križovatke s Podjavorinskou ul. 
Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za ponechanie tohto uznesenia v platnosti. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
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Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 9512012 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9812012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopravnej techniky cez Palárikovu ul. až po uskutočnení 
rekonštrukcie Palárikovej ul. a následnom osadení dopravného značenia. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za ponechanie tohto uznesenia v platnosti. 
Za: 7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisiajednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 9812012 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 10212012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty v spolupráci so železnicami o úpravu prejazdov na 
Hviezdoslavovej ul., cesta 111106433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, Továrenská 
ul, cesta 111511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú maťfinančné prostriedky. 
P. Hudák uviedol, že úprava železničného priecestia na Hviezdoslavove} ul„ cesta 111106433 smer 
Martinský breh bola realizovaná ŽSR v roku 2014. Železničné priecestie na Továrenskej ul. nebolo 
doposiaľ zrekonštruované. 
P. Švajčík uviedol, že bude potrebné riešiť túto záležitosť so správcom železníc. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za riešenie úpravy železničného priecestia 
na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach so ŽSR 
Za:6 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Valkovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: 1 (Kukučka) 
Záver: 
Komisia odporúča riešenie úpravy železničného priecestia na Továrenskej ul. s tým, že Mesto Zlaté 
Moravce vyzve ŽSR na jeho úpravu. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 10412012 (5612011) 
Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v križovatkách) a riešenie cyklistických 
chodníkov na Továrenskej ul 
Cyklistické chodníky a dopravné značenie sa budú riešiť súčasne s výstavbou obchodného domu 
Kaujland v približnom termíne od začiatku mesiaca apríla 2014 v spolupráci s dopravnou políciou 
v Nitre a správcom komunikácie cesty 111511 -RSaÚC Nitra. 
P. Hudák uviedol, že 7 - 8 rokov je s tým problém, povolili sa tam prevádzky, vodiči nemajú kde 
parkovať, nie sú tam parkovacie miesta. Zámerom mesta je na tejto ulici riešiť cestičku pre cyklistov aj 
parkovanie vozidiel na pravej strane smerom na obec Žitavany. 
P. ŠVajčík uviedol, že Kaufland sľúbil pri výstavbe obchodného areálu riešiť opravu chodníka aj 
finančne riešiť zabezpečenie vodorovného dopravného značenia. 
Predseda komisie navrhol vypustiť z uznesenia „ osadenie spomaľovacich pruhov " a ostatný text nechať 
v uznesení v platnosti. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča realizáciu projektu riešenia cyklistických chodníkov a parkovania osobných 
motorových vozidiel na ul. Továrenská v Zlatých Moravciach. 
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Úloha trvá. 

Uzn. č. 13412013 
Komisia odporúča Technickým službám mesta technicky zabezpečiť prepojenie chodníka 
s komunikáciou IU51 la zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia priechodu 
pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých Moravciach. 
P. Hudák uviedol, že je nevyhnutné, aby Technické služby mesta zabezpečili prepojenie chodníka 
s komunikáciou, dopravné značenie zabezpečí RSaÚC Nitra. 
Predseda komisie navrhol ponechať uznesenie č. 134/2013 v platnosti a vyzval prítomných na 
hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisiajednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 13412013 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 14812014 
Komisia odporúča Technickým službám mesta opravu výtlkov na ul. Palárikova v mestskej časti 
Chyzerovce. 
Riaditeľ TS mesta p. Varga uviedol, že s opravou výtlkov sa už začalo, v asfaltovaní budú pokračovať 
aj na ďalších miestnych komunikáciách. 
P. Pa/uška uviedol, že chcel by vedieť termín. 
P. Varga uviedol, že pravdepodobne v apríli 2015. 
P. Pa/uška uviedol, že ho zaujíma, prečo sa na Palárikove} ulici neodhŕňa sneh v zimnom období. 
Technické služby odhŕňajú sneh na všetkých miestnych komunikáciách, len akosi sa na Palárikovu ulicu 
zabúda. 
P. Varga uviedol, že v prvom rade riešia miestne komunikácie, ktoré sú najviac .frekventované a potom 
pokračujú na ďalších. Berie však na vedomie informáciu odp. Pa/ušku a budú sa snažiť zabezpečiť 
odhŕňanie snehu v zimnom období aj na Palárikove} ulici. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia v platnosti a vyzval prítomných na 
hlasovanie. 
Za: 7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisiajednoznačne odporúčaponecliať uznesenie č.14812014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15112014 (10512012) 
Komisia odporúča odd. stavebnému výstavby a hosp. činnosti preveriť, aká suma bude potrebná na 
vypracovanie PD a zároveň požiadať finančnú komisiu o vyčlenenie finančných prostriedkov na 
vypracovanie projektu na cestičku pre cyklistov od centra mesta po železničnú stanicu s možnosťou 
na existujúcich chodníkoch po oboch stranách komunikácie. 
Na základe výpisu z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ v Zlatých Moravciach, konanej 
dňa 09. 04. 2014, na vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta nie sú voľné zdroje. 
P. Hudák uviedol, že z chodníka je potrebné vyčleniť cestičku pre cyklistov, lávky sa zužujú. Na chodník 
je potrebné vyčleniť 1,5 m, na cestičku pre cyklistov 1,25 m. 
P. Husár uviedol, že je nevyhnutné riešiť túto záležitosť cez projekty, aj v Nitre sa momentálne riešia 
cestičky pre cyklistov. 
P. ŠVajčík navrhol preformulovať uvedené uznesenie a požiadať odd. projektov a propagácie mesta 
o preverenie, či sú výzvy na vypracovanie projektov. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za 
uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
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Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča riešiť cestičku pre cyklistov od centra mesta po železničnú stanicu 
v prípade získania finančných prostriedkov prostredníctvom odd. projektov a propagácie mesta 
a navrhuje preveriť, či sú výzvy a riešiť túto záležitosť vypracovaním projektu. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15212014 
Komisia odporúča osloviť správcu komunikácie RSaÚC Nitra na opravu jestvujúcich dlažobných 
kociek, resp. odstránenie nerovností na ceste IU511 Župná, Nám. A. Hlinku a na ceste Ill/5118 -
Bernolákova ul. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia č. 15212014 v platnosti a vyzval 
prítomných členov na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15212014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15512014 (13612012) 
Komisia odporúča, aby oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta preverilo vlastníctvo 
pozemkov pod komunikáciou - Priemyselná ul. a vedľa komunikácie z dôvodu možnosti zriadenia 
chodníka a osvetlenia Priemyselnej ulice. 
Oddelenie pre SK a SMM preverilo vlastníctvo pozemkov. Bolo zistené, že 95 % pozemkov pod 
komunikáciou - Priemyselná ul. - a vedľa nej (vybudovanie chodníka) je v súkromnom vlastníctve. 
Tieto pozemky by bolo nevyhnutné vykúpiť a potom riešiť cez projekty a samotnú realizáciu . 
Odhadované náklady spolu sú cca 867 OOO € (z toho rekonštrukcia MK Priemyselná vo výške cca 
746 OOO€, vybudovanie verejného osvetlenia vo výške cca 39 OOO€ a vybudovanie chodníka vo výške 
cca 82 OOO €). 
P. Hudák uviedol, že najväčší problém je v tom, že je tam 67 pozemkov a vlastníkov takmer aj 120. 
P. Husár uviedol, že podľa jeho názoru cesta by sa mala vyfrézovať a opraviť. Nech sa na tom podieľajú 
tie firmy, ktoré na ul. Priemyselnej pôsobia - Nitrazdroj, Pa/uška, Agrostyro, Zs Vs a pod. 
Ing. Švajčík uviedol, že súhlasí s tým, aby vedenie mesta oslovilo firmy, ktoré sa nachádzajú na 
Priemyselnej ul.-podnikateľov a dohodnúť s nimi spolufinancovanie na oprave miestnej komunikácie. 
P. Husár navrhol, že firmy samotné by mohli byť osvetlené na svojich budovách, vyhovovalo by to aspoň 
sčasti, pretože cesta nie je osvetlená, riešiť to v spolupráci s nimi. 
Predseda komisie predniesol návrh zmeniť text uznesenia s tým, že vlastníctvo pozemkov bolo preverené 
a zistené, že väčšina je v súkromnom vlastníctve a tieto by bolo potrebné odkúpil'. Časť uznesenia bola 
splnená. Z tohto dôvodu navrhuje, aby komisia odporučila vedeniu mesta - p. viceprimátorke - zvolať 
rokovanie a riešiť miestnu komunikáciu - Priemyselnú ulicu - s podnikateľmi, ktorí sídlia na tejto ulici 
za účelom rekonštrukcie J.,,fK spolufinancovaním. Vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča vedeniu mesta - zástupkyni primátorky mesta p. Balážovej - zvolať rokovanie za 
účelom riešenia rekonštrukcie ulice Priemyselnej spolufinancovaním s podnikateľmi pôsobiacimi na 
uvedenej ulici. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15712014 (90/2012) 
Komisia odporúča oddeleniu pre stavebné konanie a správu majetku mesta jednať s vlastníkmi 
pozemkov o odkúpení z ich pozemkov pod budúcu výstavbu chodníka (riešenie chodníka medzi ul. 
Dobšinského a Šoltésovou) pred pozemkom Róberta Ďuráčeka. 
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Ing. Kmeť žiada posúdiť miery, koľko m2 bude treba odkúpiť odp. Ďuráčeka na chodník, resp. akú šírku 
z celého pozemku bude potrebné odkúpiť. Táto záležitosť sa bude riešiť zámenou pozemkov na základe 
dohody s Róbertom Ďuráčekom„ ktorý súhlasil so záberom pre chodník. Odd. pre SK a SMM zadalo 
vyhotovenie projektu na vybudovanie chodníka a rozšírenie miestnej komunikácie. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia č. 15712014 v platnosti a vyzval 
prítomných členov na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčik, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15712014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15812014 (7612002. 11212012. 14512014) 
Komisia odporúča v spolupráci s Technickými službami mesta a Agro Hosť ovce zabezpečiť ohliadku 
mosta cez rieku Žitava a Zlatňanka, navezenie štrku na komunikáciu a zrealizovať opravu zábradlia 
s termínom do konca apríla 2014. Bolo skonštatované, že úloha bola splnená čiastočne, nakolko cesta 
(ul. Družstevná) k družstvu bola spoločnosťou Agra Hosťovce niekedy v letnom období vy.<,ypaná, resp. 
zavezená kamennou drťou, a tým boli vyrovnané nerovnosti. 
P. Varga, riaditeľ TS uviedol, že je tam problém s rozmočenou cestou. 
P. Pa/uška uviedol, že na tom druhom moste bolo zábradlie, most nemá zábradlie, je potrebné niečo 
s tým robit; môže dôjsť k úrazom. 
P. Madola sa spýtal, komu patrí teleso cesty. 
P. Varga uviedol, že bolo by potrebné riešiť túto problematiku so spoločnosťou Agra Hosťovce. 
P. Hudák uviedol, že družstvo poskytne materiál na opravu zábradlia a Technické služby mesta by ho 
opravili, resp. zavarili. Cestu už riešilo Agro Hosť ovce vysypaním štrku. 
Predseda komisie predniesol návrh na riešenie, resp. opravu zábradlia Technickými službami mesta 
a vysypanie komunikácie štrkom. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (ŠVajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zabezpečiť opravu zábradlia a úpravu povrchu nerovností 
komunikácie v spolupráci s Technickými službami mesta Zlaté Moravce a Agro Hosť ovce. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15912014 (11512012) 
Komisia odporúča riešiť dopravnú infraštruktúru komplexne ako hlavnú prioritu vrátane cyklistickej 
dopravy a požadovať vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2015 a na nasledovné 
obdobie. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia č. 15912014 v platnosti. Vyzval prítomných 
členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15912014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16012014 
Komisia odporúča navrhnúť do rozpočtu mesta na rok 2015 a na nasledovné obdobie vyčlenenie 
finančných prostriedkov na výstavbu odstavných plôch pre motorové vozidlá. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia v platnosti a zároveň vyzval členov komisie 
na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
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Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16112014 
Komisia odporúča preveriť s Technickými službami mesta a mestskou políciou, či skládka kameňa 
nie je prekážkou v cestnej premávke. 
P. Pa/uška uviedol, že kameň sa nachádza na pravej strane cesty natretý červenou farbou. 
Ing. ŠVajčík navrhol preveriť vlastníctvo pozemku, požiadať mestskú políciu, aby zistila osobu, ktorá 
umiestnila kameň na pozemku a požiadala ho o odstránenie. Po odstránení kameňa v spolupráci s TS 
mesta je potrebné priestor vysypať štrkom. Zároveň vyzval členov komisie na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča požiadať mestskú políciu o preverenie vlastníctva pozemku, na 
ktorom sa kameň nachádza a požiadať ich o zistenie osoby, ktorá kameň umiestnila na pozemku - na 
jeho odstránenie. Po odstránení kameňa odporúča TS mesta vysypať miesto štrkom. 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 16312014 
Komisia odporúča zriadenie priechodu pre chodcov (osvetlenie, napojenie, bezbariérovostJ na 
Žitavskom nábreží pri vstupe do ZŠ Robotnícka a ich vyznačenie dopravnými značkami tak, aby sa 
zvýšila bezpečnosť chodcov, najmä detí, ktoré prichádzajú a odchádzajú do základnej školy. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia č. 16312014 v platnosti a vyzval 
prítomných členov na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16312014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16512014 
Komisia odporúča odstrániť výtlky na ul. Janka Kráľa za poštou Technickými službami mesta Zlaté 
Moravce. 
Úloha bola čiastočne splnená, nakoľko výtlky na ul. J. Kráľa boli vyspravené, za poštou však ostali 
neupravené. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia v platnosti a vyzval prítomných na 
hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisiajednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16512014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16612014 
Komisia odporúča riešiť úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlením a umiestllením 
dopravných značiek v rozpočte na rok 2015 a 2016. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia č. 16612014 v platnosti a vyzval 
prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
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Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16612014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č.16812014 
Komisia odporúča Technickým službám mesta, v súvislosti s rekonštrukciou elektrického vedenia, 
prekládky stÍpov verejného osvetlenia a vzdušného vedenia informovať komisiu dopravy a miestnych 
komunikácií o stave mestského rozhlasu, resp. jeho prevádzkovania v mestskej časti Chyzerovce. 
P. Pa/uška uviedol, že mu bolo oznámené, že rozhlas funguje. Uviedol, že 1 amplión nefunguje, všetci 
v Chyzerovciach chcú rozhlas, je potrebné ho opraviť (oproti krčme). 
P. Varga, riaditeľ TS mesta uviedol, že pracovník, ktorý zabezpečuje opravy bol chorý, čiže nebolo to 
možné riešiť ihned'. Rozhlas treba riešiť kompletne, je to veľká investícia. Preveroval si situáciu aj 
v iných mestách, v niektorých bol rozhlas zrušený, v iných si zriadili tabule, kde informujú občanov 
o rôznych aktivitách a oznamoch. 
Predseda komisie predniesol návrh na preverenie funkčnosti rozhlasu v Chyzerovciach Technickými 
službami mesta a zabezpečiť prípadnú opravu. 
Záver: 
Komisia odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce preveriť funkčnosť mestského 
rozhlasu v Chyzerovciach a zabezpečiť opravu nefunkčných. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 17012014 
Komisia odporúča Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce riešiť mestskú zeleň, ktorá bráni 
výhľadu pri komunikáciách, najmä na križovatkách a prekrýva zvislé dopravné značenie. 
Predseda komisie predniesol návrh - požiadať Technické služby mesta písomne o riešenie mestskej 
zelene pri komunikáciách, najmä pri križovatkách. Vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Záver: 
Komisia odporúča požiadať Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce riešiť mestskú zeleň, ktorá 
bráni výhľadu pri komunikáciách, najmä na križovatkách a na miestach, kde prekrýva zvislé 
dopravné značenie. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 17312014 
Komisia odporúča riešiť uznesenie č. 7312012 s vyjadrením riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce a s jeho prísľubom zabezpečiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova 
v Zlatých Moravciach súčasne pri oprave výtlkov na miestnych komunikáciách. 
Predseda komisie navrhol upraviť text uznesenia nasledovne: 
Komisia odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova v Zlatých Moravciach a 
predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisii výstavby, ÚP a ŽP a riešiť ich 
realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova v Zlatých 
Moravciach a predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisii výstavby, ÚP a 
ŽP a riešiť ich realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Úloha trvá. 

Uznesenia z 1. zasadnutia komisie. konaného dňa 12.02.2015 
Uzn. č.1/2015 
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Komisia odporúča prednostovi MsÚ Zlaté Moravce osloviť spoločnosť ARRIVA, a. s., Nitra, ako aj 
ostatné dopravné spoločnosti, ktoré vykonávajú hromadnú prepravu cez MČ Chyzerovce na rokovanie 
vo veci vylúčenia autobusovej dopravy z Chyzeroveckej ulice tých spojov, ktoré nemajú v Chyzerovciach 
pevnú zastávku. 
Prednosta MsÚ nebol prítomný na zasadnutí. Informácia bude podaná na najbližšom zasadnutí. 
P. prednosta sa vyjadril, že kontaktoval spoločnosť ARRIV A, odpoveď zo spoločnosti bola písomne 
doručená Mestu Zlaté Moravce, v ktorom ARRIV A, a. s., Nitra nesúhlasí s vylúčením autobusovej 
dopravy. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za zrušenie uznesenia. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušenie uznesenia č. 112015 z dôvodu vyjadrenia, resp. odpovede zo spoločnosti 
ARRIVA, a. s., Nitra. 

Uzn. č. 2/2015. 
Komisia odporúča riešiť vybudovanie odstavnej plochy a jej vydláždenie dlažobnými kockami pri 
predajni Nitrazdroj vedľa prenosných stánkov s Technickými službami mesta Zlaté Moravce. Uvedená 
požiadavka bola postúpená v rámci rozpočtu aj na finančnú komisiu. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 3/2015 
Komisia odporúča dokončiť chodník pri prvom priechode od vjazdu do Chyzeroviec z cesty 1165 a riešiť 
túto záležitosť s Technickými službami mesta. Uvedená požiadavka bola postúpená v rámci rozpočtu aj 
na finančnú komisiu. 
Úloha trvá. 

Uznesenia z 2. zasadnutia komisie. konaného dňa 19. 03. 2015 
Uzn.č. 4/2015. 
Komisia odporúča riaditeľovi Technických služieb mesta Zlaté Moravce - p. Vargovi-vyvolaťjednanie 
s podnikateľmi - Richard Havetta, Starovecký, Zachariáš, DM Drogérie, !MA - Holečka ohľadom 
rekonštrukcie chodníka od LIDL-a po most cez rieku Žitava a jeho spolufinancovania. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 5/2015 
Komisia odporúča prerokovať žiadosť Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku, Robotnícka ul.5, 
Zlaté Moravce v Komisii výstavby, ÚP a ŽP, nakoľko ide o investičnú akciu (bod!.). Žiadosť spolku 
odstúpiť na riešenie Technickým službám mesta (bod 2. a 3.). 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 6/2015 
Komisia odporúča jednohlasne na základe žiadosti Evy Martinovičovej, Nitrianska 16, 18,20, Zlaté 
Moravce riešiť parkovacie miesta Technickými službami mesta Zlaté Moravce a ich realizáciu podľa 
finančných možností mesta. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 7/2015 
Komisia odporúča žiadosť s. r. o. Dentamax -MUDr. Pániková Lucia, J. Kráľa 16, Zlaté Moravce - o 
vybudovanie príjazdovej cesty s komplexným riešením - ul. S. Chalupku-J. Kráľa odstúpiť na riešenie 
do Komisie výstavby, ÚP a ŽP. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 8/2015 
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Komisia odporúča na základe žiadosti obyvateľov ulíc Hájová a Šafranická osadenie dopravného 
zrkadla na ul. Hájová a Šafranická na základe rokovania s RSaÚC Nitra, NSK Nitra a KR PZ KDI Nitra, 
ktorí osadenie dopravného zrkadla musia schváli( 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9/2015 
Komisia odporúča na základe žiadosti Imricha Balogha, 1. mája 15, Zlaté Moravce vybudovanie 
odstavných plôch v spolupráci s TS mesta Zlaté Moravce pre cca 14 osobných motorových vozidiel na 
ul. 1. mája 13-15 v Zlatých Moravciach. 

' Komisia zároveň odporúča podať podnet na mestskú políciu na vykonávanie častých obhliadok, nakoľko 
vodiči vozidiel, ktorí neumožnia vjazd a výjazd z garáže, porušujú§ 25 ods. 1 písm. ul zák. č. 812009 Z. 
z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 10/2015 
Komisia odporúča na základe žiadosti vlastníkov garáží - ul. 1. mája 5 a 7 v Zlatých Moravciach podať 
podnet na Mestskú políciu Zlaté Moravce na vykonávanie častejších obhliadok na ul. 1. mája 5-7, 
nakoľko vodiči vozidiel, ktorí neumožnia vjazd a výjazd z garáže porušujú § 25 ods. 1 písm. ul zák. č. 

812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 1112015 
Komisia odporúča na základe žiadosti Sylvie Košútovej, Tekovská 49, Zlaté Moravce zriadiť vyhradenie 
parkovacieho miesta pre ZŤP. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 12/2015 
Komisia odporúča na základe žiadosti Miroslavy Malej, Staničná 5, Zlaté Moravce zriadiť vyhradenie 
parkovacieho miesta pre ZŤP. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 13/2015 
Komisia odporúča zabezpečiť spracovanie grafického návrhu dopravného značenia v centre mesta na 
ul. Župná a Nám. A. Hlinku a o uvedených skutočnostiach informovať MV SR, KR PZ Nitra, Piesková 
č. 32 a Okresný úrad Nitra-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, Nitra 
o prijatých opatreniach - v stanovenom termíne. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 14/2015 
Komisia jednohlasne odporúča na základe žiadosti Jozefa Rošku, Hviezdoslavova 32, Zlaté Moravce 
riešiť záležitosť v spolupráci s mestskou políciou, TS mesta a príslušným dopravným inšpektorátom. 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 15/2015 
Komisia odporúča riešiť stekanie dažďovej vody pod základy rodinných domov z ul. Bernolákove} na 
ul. Robotnícku s Technickými službami mesta. 
Úloha trvá. 

5./ Uznesenia z 3. zasadnutia komisie. konaného 09.04.2015 
Uzn. č. 16/2015 
Komisia jednohlasne odporúča z dôvodu nedostatku .finančných prostriedkov a kvôli bezpečnosti na 
tejto lokalite riaditeľovi TS mesta zabezpečiť úpravu okraja komunikácie na ul. Robotnícka tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky s tým, že uvedený výkop bude zasypaný a vyrovnaný 
do úrovne nivelety komunikácie. 
Úloha trvá. 
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Uzn. č. 18/2015 
Komisia odporúča riešiť spoplatnenie parkovania pred poštou s následným osadením parkovacieho 
automatu na budúcom zasadnutí komisie dopravy a správy MK. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 19/2015 
Komisia odporúča informovať obyvateľku mesta Zlatých Moraviec p. Pavlíkovú vo veci nesenia 
priechodu pre chodcov na Sládkovičove} ul. v Zlatých Moravciach s tým, že Technické služby mesta 
zabezpečia prepojenie chodníka s komunikáciou 111511, zároveň zabezpečia osvetlenie priechodu pre 
chodcov a následne bude priechod pre chodcov vyznačený dopravným značením, ktoré zabezpečí 
RSaÚC Nitra. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 20/2015 
Komisia jednohlasne odporúča uskutočniť kontrolu všetkých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
komisie na budúcom zasadnutí komisie. 
Úloha trvá. 

Uznesenia zo zasadnutia komisie 27. 05. 2015 
Uzn.č. 21/2015 
Komisia odporúča Slovenskej pošte, a. s., Banská Bystrica zabezpečiť pre občanov mesta „ Oznámenie 
o zrušení 4 parkovacích miest z technických príčin" s tým, že Technické služby osadia pred poštou 
betónové kvetináče z dôvodu zamedzenia yarkovania. Slovenská pošta doručí statický posudok na 
zachovanie 1 parkovacieho miesta pre ZTP a oznámi čo najskôr termín riešenia havarijného stavu 
bývalého uhoľného skladu v zmysle stavebného zákona. 
Predseda komisie prečítal odpoveď zo Slovenskej pošty, a. s.,-odd. údržby nehnuteľností. V liste je 
uvedené, že oznam pre klientov SP o obmedzení parkovania umiestnili viditeľne na vchodové dvere, 
aby predišli sťažnostiam. Odstránením technického problému pod povrchom parkovacích miest sa 
intenzívne zaoberajú, ale nakoľko toto odstránenie si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a v pláne 
na rok 2015 nebolo počítané, nevedia určiť presný termín. 
Niektorí členovia komisie uviedli, že je potrebné žiadať od Slovenskej pošty termín, príp. či to plánujú 
v roku 2016 riešiť, žiadať odpoveď a upozornenie umiestniť na betónové kvetináče, aby bolo viacej 
viditeľné. 

Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh umiestniť upozornenie „Oznámenie 
o zrušení 4 parkovacích miest z technických príčin" na pevné zábrany formou samolepky, žiadať 
predmetnú rekonštrukciu zahrnúť do plánu na rok 2016 a zároveň žiadať odpoveď z dôvodu veľkého 
množstva sťažností od občanov. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča Slovenskej pošte, a. s., Banská Bystrica - pred poštou v Zlatých Moravciach 
umiestniť upozornenie „ Oznámenie o zrušení 4 parkovacích miest z technických príčin" na pevné 
zábrany formou samolepky, žiadať rekonštrukciu bývalého uhoľného skladu zahrnúť do plánu na 
rok 2016 a zároveň požiadať o odpoveď z dôvodu veľkého množstva sťažností od občanov. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 22/2015 
Komisia odporúča a súhlasí s vyhradením jedného parkovacieho miesta pred pohrebnou službou 
SLZA, ul. J. Kráľa 31 v Zlatých Moravciach s tým, že všetky náklady spojené s jeho vyhradením bude 
financovať žiadateľ, t. j. Juraj Nagy-SLZA, Pohrebné služby Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 23/2015 
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Komisia odporúča a súhlasí s vyhradením 4 parkovacích miest na betónovej ploche pred ZŠ Pribinova 
1 v Zlatých Moravciach s tým, že všetky náklady spojené s iclt vyznačením bude financovať žiadateľ, 
t. j. Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 24/2015 
Komisia odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce preveriť možnosť riešenia odvodnenia, 
resp. vyčistenie jestvujúcej kanalizácie pre odtok dažďovej vody a zabránenia prašnosti na 
komunikácii - ul. B. S. Timravy. 
P. Paluška uviedol, že riaditeľ TS sľúbil riešiť ul. Timravy striekaným asfaltom. 
P. Hudák uviedol, že striekaný asfalt 3 t stojí 650 €, nevie, aké tam bude potrebné množstvo, táto 
záležitosť je v riešení. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 25/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ preveriť stav kanalizácie 
v meste Zlaté Moravce - zmapovať kanalizačnú sieť vo vlastníctve mesta a doriešiť prevod majetku, 
ktorý je možné odovzdať vodárenskej spoločnosti. 
Predseda komisie infonnoval členov komisie o žiadosti o vypracovanie správy stavu kanalizácie v meste 
Zlaté Moravce a jeho mestskej časti - Chyzerovce, ktorá bola zaslaná dňa 27. 05. 2015 na 
Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra. Odpoveď k žiadosti 
bola doručená 08. 06. 2015 s tým, že v mape verejnej kanalizácie v meste sú vyznačené jednotlivé úseky, 
ktoré sú zaradené v majetku ZsVs, a. s., dané úseky sú zakreslené infonnatívne (nie sú presne 
identifikované dÍžky kanalizácie v majetku spoločnosti ZsVs a v majetku mesta Zlaté Moravce. Ďalej 
sa v liste uvádza, že mesto nemá so ZsVs k dnešnému dňu uzatvorenú zmluvu na prevádzkovanie 
verejnej kanalizácie a žiadajú predložiť doklady (SP, KR, PD PP), ktoré sú potrebné k uzatvoreniu 
zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie. 
Záver: 
Komisia vzala uvedenú informáciu na vedomie a považuje úlohu za splnenú. 

Uzn. č. 26/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ spätne preveriť rozkopávky 
verejného priestranstva - na ul. Mojmírova (v zeleni-nerovný povrch) a pred Slovenskou sporiteľňou 
(prepadnutie časti komunikácie) s tým, aby rozkopané plochy boli dané do pôvodného stavu. 
Ing. Švajčík uviedol, že bol informovaný o náprave, resp. rozkopaná plocha pred Slovenskou sporiteľňou 
bude daná do pôvodného stavu spoločnosťou ŠIPS p. Minárom, ktorý túto rozkopávku realizoval. Čo sa 
týka Mojmírovej ul., rozkopaný pozemok nie je vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, rozkopávku 
realizovala Prvá energetická a teplárenská spoločnosť pri výmene teplovodného potrubia. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh požiadať Prvú energetickú 
a teplárenskú spoločnosť o úpravu rozkopaného a neupraveného pozemku a dať ho do pôvodného 
stavu. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Pa/uška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ požiadať Prvú energetickú 
a teplárenskú spoločnosť v Zlatých Moravciach o úpravu rozkopaného a neupraveného pozemku 
a dať ho do pôvodného stavu. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 27/2015 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ o zabezpečenie vyhotovenia 
projektovej dokumentácie na osvetlenie Tekovskej ulice - bytového domu č. 7 a 1 O. 
Úloha trvá. 
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Uzn. č. 28/2015 
Komisia odporúča upozorniť Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce riešiť opi/ovanie konárov 
stromov, ktoré zasahujú do verejného osvetlenia, dopravného značenia a do zelene, ktorá bráni 
priehľadnosti v križovatkách na všetkých komunikáciách v meste Zlaté Moravce (štátne aj miestne 
komunikácie). 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 29/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ zabezpečiť vyznačenie 
vodorovného dopravného značenia na existujúcich parkovacích plochách, pokiaľ na to zvýšia 
finančné prostriedky z kapitoly dopravné značenie. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 30/2015 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ riešiť s oddelením správy majetku 
mesta odkúpenie časti pozemku - pare. KN reg. „C" č. 153811, druh pozemku - ostatné plochy 
vlastníkom ktorej je NSK-Stredná odborná škola technická, ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce. 
K tejto problematike bola podaná informácia Ing. Švajčíkom, predsedom komisie. Uviedol, že na Úrad 
NSK--odbor majetku a investícií v Nitre bola odoslaná žiadosť o nadobudnutie pozemku do vlastníctva 
Mesta Zlaté Moravce - časť pozemku pare. KN reg. „C" č. 1538/1 v k.ú. Zlaté Moravce, vedenej na 
LV č. 3437, kde ako vlastník je zapísaný NSK- SOŠT, ul.l. .mája 22, Zlaté Moravce. Ide o lokalitu 
medzi ul.S.Chalupku, SOŠT, autobusovým nástupišťom a tržnicou s priľahlým parkoviskom. Zámerom 
mesta je vybudovať v danej lokalite novú tržnicu s priľahlým záchytným parkoviskom. 
Úloha splnená. 

8./Rôzne 
P. Paluška uviedol, že občania mestskej časti sú proti tomu, aby nákladné motorové vozidlá a ťažké 
mechanizmy prechádzali cez Chyzerovce, má záujem na otvorení cesty od Prílep. 
Ing. Švajčík navrhuje preveriť, či je možné cestu otvoriť a za akých podmienok, i rozmerovo. Zároveň 
vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča preveriť možnosť otvorenia vjazdu do Chyzeroviec od Prílep - cesta U65 za účelom 
prejazdu nákladných motorových vozidiel mimo mestskej časti Chyzerovce. 

P. Madola uviedol, že je potrebné osvetliť chodník na Potočnej, ktorý sa nachádza vedľa potoka a vedie 
až po garáže. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - zabezpečiť osvetlenie chodníka 
na ul. Potočná v Zlatých Moravciach a zadať vypracovanie PD podľa finančných možností mesta. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vypracovanie PD na osvetlenie chodníka na ul. Potočná v Zlatých Moravciach 
podľa finančných možností mesta. 

P. Paluška uviedol, že pred zákrutou by bolo potrebné vybudovať priechod pre chodcov. 
P. Hudák uviedol, že keď nie je vybudovaný chodník, nie je možné v zmysle technických noriem 
vyznačiť ani priechod pre chodcov. 
P. Paluška uviedol, že na základe požiadavky občanov mestskej časti Chyzerovce žiada vybudovanie 
jedného priechodu pre chodcov pri otočke autobusu MHD pri mlyne v Chyzerovciach a druhého za 
poslednou zákrutou niekde za potokom okolo predajne strešnej krytiny. 
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Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh zvážiť varianty riešenia bezpečnosti 
chodcov vybudovaním priechodov pre chodcov na ceste 11/511 od konca MHD - od otočky MHD po 
predajňu strešnej krytiny v mestskej časti Chyzerovce, t. j. v častiach, kde ešte nie je vybudovaný 
chodník na oboch stranách cesty, teda od Chyzeroveckej ul. č. 208 smerom k čističke. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zvážiť varianty riešenia bezpečnosti chodcov vybudovaním dvoch priechodov pre 
chodcov na ceste 1/1511 od otočky MHD po predajňu strešnej krytiny v mestskej časti Cltyzerovce. 

P. Hudák uviedol, že bolo zistené, že v katastrálnej mape nie sú zakreslené mestské komunikácie, 
chodníky, parkoviská nachádzajúce sa na území mesta, ktoré sú verejne prístupné všetkým občanom. 
Predseda komisie Ing. Švajčík vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh odporučiť oddeleniu 
pre správu majetku mesta zakreslenie mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk, ktoré sú na území 
mesta v k. ú. Zlaté Moravce verejne prístupné. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu pre správu majetku mesta riešiť zakreslenie mestských komunikácií, 
chodníkov a parkovísk, ktoré sú na území mesta v k. ú. Zlaté Moravce verejne prístupné. 

P. Madola uviedol, že od výboru mestskej časti bola vznesená požiadavka na vybudovanie priechodu 
pre chodcov na ul. 1. mája v Zlatých Moravciach. 
Predseda komisie Ing. Švajčík vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - preveriť možnosť 
vybudovania 2 priechodov pre chodcov na ul. 1. mája. 
Za: 6 /Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča preveriť možnosť vybudovania 2 priechodov pre chodcov na ul. 1. mája v Zlatých 
Moravciach podľa predloženého nákresu. 

P. Paluška na základe požiadaviek občanov mestskej časti Chyzerovce požaduje osadenie dvoch 
lavičiek smerom od cintorína v Chyzerovciach do mesta. 
Predseda komisie uviedol, že s touto žiadosťou je potrebné obrátiť sa na Záhradnícke služby mesta, m. 
p„ Zlaté Moravce. 

9./ Uznesenia 
Uznesenia z dnešného rokovania, t. j. 29. 06. 2015 
Uzn. č. 31/2015 
Komisia odporúča zrušenie uznesenia č. 5312011 - vybudovanie odstavných plôch na ul. Obrancov 
mieru, Kalinčiakova, Mojmírova, M. Benku, Pribinova a odsúhlasiť nové uznesenie. 

Uzn. č. 32/2015 
Komisia odporúča vyhradenie 1 parkovacieho miesta na parkovanie vozidla pre Správu cintorínov 
Mesta Zlaté Moravce pred budovou predajne Záhradníckych služieb, m. p., Zlaté Moravce s tým, že 
všetky náklady spojené s vyhradením hudú znášať Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. 

Uzn. č. 33/2015 (170/2014, 28/2015) 
Komisia odporúča Záhradníckym službám mesta, m. p. Zlaté Moravce, po dohode a konzultácii 
s riaditeľom Ing. Gábrišom odstrániť nedostatky zistené kontrolou MV SR, KR PZ Nitra, t. j. riešiť 
opi/ovanie konárov drevín a kríkov zasahujúcich do prejazdného profilu cestných komunikácií 
z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a oznámiť riešenie písomne do dvoch týždňov. 
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Uzn. č. 34/2015 
Komisia odporúča a súhlasí s postupom Komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia, t. j. riešiť zaplavovanie nádvoria „Polyfunkčnej budovy" na ul. Janka Kráľa č. 12a14 
oddelením stavebným a hospodárskej činnosti s následným predložením PD a kalkulácie nákladov. 

Uzn. č. 35/2015 
Komisia odporúča neodsúhlasiť predaj pozemku pod stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici vo 
vlastníctve mani Kesegových a odporučiť v zmysle platných uznesení rozšírenie chodníka na 
vybudovanie chodníka pre cyklistov. 

Uzn. č. 36/2015 
Komisia odporúča vybudovanie odstavnej plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel 
podľa finančných možností mesta na ul. Školská za bytovým domom v Zlatých Moravciach. 

Uzn. č. 37/2015 
Komisia odporúča preveriť možnosť otvorenia vjazdu do Chyzeroviec od Prílep - cesta 1165 za 
účelom prejazdu nákladných motorových vozidiel mimo mestskej časti Chyzerovce. 

Uzn. č. 38/2015 
Komisia odporúča vypracovanie PD na osvetlenie chodníka na ul. Potočná v Zlatých Moravciach 
pod/' a finančných možností mesta. 

Uzn. č. 39/2015 
Komisia odporúča zvážiť varianty riešenia bezpečnosti chodcov vybudovaním dvoch priechodov pre 
chodcov na ceste 1/1511 od otočky MHD po predajňu strešnej krytiny v mestskej časti Chyzerovce. 

Uzn. č. 40/2015 
Komisia odporúča oddeleniu pre správu majetku mesta riešiť zakreslenie mestských komunikácií, 
chodníkov a parkovísk, ktoré sú na území mesta v k. ú. Zlaté Moravce verejne prístupné. 

Uzn. č. 41/205 
Komisia odporúča preveriť možnosť vybudovania 2 priechodov pre chodcov na ul. 1. mája 
v Zlatých Moravciach podľa predloženého nákresu. 

10./ Záver 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií ukončil predseda komisie - Ing. Karol 
Švajčík poďakovaním všetkým členom komisie za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zlaté Moravce, 29. 06. 2015 

f 
..... :~4 .;.~~".1'.h:f.1'1~ ...... . 

Zapísala: Alexandra Borčániová 
sekretár komisie 

---1 

/ 

. ; .. i~~:. I<~i~i· ·š·~~j"Č.ík ..... 
predseda komisie 
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Prezenčná listina 
z 4. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 

Moravciach, konaného 
dňa 29. 06. 2015 (pondelok) o 16.00 hod. 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

1. Ing. Karol Švajčík-predseda 

2. Ivan Madola-podpredseda 

3. RNDr. Jozef Paluška-člen 

4. PaedDr. Dušan Husár-člen 

5. Ladislav Vaškovič-člen 

6. Michal Kukučka-člen 

7. Emil Hudák-člen 

Prizvaní: 

Ing Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta ......... ~p.: 0. ~:~ ! !!. ~1:)~.i:. ...... . 

MVDr. Marta Balážová, zástupkyňa primátorky .....•. ~ . . ... . •.. . ... . ..... „ 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ 

....-..__ 

........ v~!..~ .1 q .e::.1. .... ..... . 

Michal Borkovič, hlavný kontrolór ........ 9.-!p.~D . ~ ?.d /.0. ~~ ~1~· ..... „ 
....... P.-! /?. !: 0. Y. <?.<;.(Z ':1 ť.'1.J.,.( ... .. . . ..... µ = Branislav Varga, riaditeľ TS mesta 

Ing. Ľubomír Gábriš, riaditeľ ZS mesta 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
//len J ~ f 

.. .......... ~~ .~ .'.<:'~~~~ ....... . 




