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

Komisia dopravy a spráyy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 6. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Dátum konania: dňa 31. 08. 2015 o 16.00 hod 

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí komisie 
3. Žiadosť Mgr. Vladimíra Rumanku o umiestnenie spomal'ovacieho prahu na Rázusovej ul. 
4. NITRA VEL Nitra-odpoveď na žiadosť o rozšírenie autobusového spoja 
5. ARRIV A Nitra-výkaz o výkonoch nákladoch v MHD v Zlatých Moravciach za rok 2014 a za 1. 

polrok 2015 
6. ARRIV A Nitra-zmena cestovného poriadku 407 101od01. 09. 2015 
7. Prerokovanie - pripomienky a návrhy k PHSR 
8. Rôzne 
9. Uznesenia 
10. Záver 

1./ Otvorenie 
6. 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 7 členovia, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. 
Predseda komisie - Ing. Karol Švajčík - oboznámil prítomných s programom rokovania. Vyzval 
všetkých členov na hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia, prípadne jeho doplnenie. 

P. Hudák podal informáciu ohľadom bodu č. 4 - NITRA VEL Nitra. Uvedená spoločnosť zaslala 
odpoveď Mestu Zlaté Moravce na žiadosť o rozšírenie autobusového spoja. V liste sa uvádza, že došlo 
k zmenám na diaľkovej linke 407423/403432 Zlaté Moravce-Nitra-Sereď-Bratislava z dôvodu 
nepriaznivého ekonomického vývoja rentabilnosti pôvodných spojov, ako aj zmenenej situácie na 
dopravnom trhu. Z uvedeného dôvodu tento bod navrhuje vyradiť z rokovania zasadnutia. 

P. Hudák, člen komisie, navrhol doplniť program rokovania ako bod č. 2 - Schválenie programu 
rokovania, bod č. 4 - NITRA VEL Nitra-odpoveď na žiadosť o rozšírenie autobusového spoja vyradiť 
z rokovania programu, posunúť bod č. 2 - Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí komisie a zaradiť ho ako 
bod č. 8 pred bod Rôzne. 
Program navrhol schváliť v nasledovnom poradí: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Žiadosť Mgr. Vladimíra Rumanku o umiestnenie spomal'ovacieho prahu na Rázusovej 

ul. 
4. ARRIV A Nitra-výkaz o výkonoch a nákladoch v pravidelnej mestskej doprave 

v Zlatých Moravciach za rok 2014 a za 1. polrok 2015 
5. ARRIV A Nitra-zmena cestovného poriadku 407 101 od 01. 09. 2015 
6. Prerokovanie - pripomienky a návrhy k PHSR 
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7. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí komisie 
8. Rôzne 
9. Uznesenia 
10. Záver 

2./ Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za schválenie programu rokovania 
navrhnutého členom komisie - Emilom Hudákom. 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

3./Žiadosť Mgr. Vladimíra Rumanku o umiestnenie spomaľovacieho prahu na Rázusovej ul. 
v Zlatých Moraviach 
Predseda komisie Ing. Karol Švajčík - oboznámil prítomných so žiadosťou Mgr. Vladimíra Rumanku, 
bytom Mládeže 11, Zlaté Moravce o umiestnenie spomal'ovacieho prahu na Rázusovej ulici do blízkosti 
križovatky s ulicou Slovenskej armády (k. ú. Zlaté Moravce) v Zlatých Moravciach a zároveň 
o umiestnenie dopravného značenia „STOP, daj prednosť v jazde" na križovatku ulíc Slovenskej annády 
a Rázusova namiesto aktuálneho značenia „Daj prednosť v jazde". Dôvodom uvedených opatrení je 
nedodržiavanie vyznačeného obmedzenia rýchlosti, zákazu vjazdu nákladných vozidiel, chýbajúci 
chodník, kolízne situácie vyplývajúce z nerešpektovania prednosti v jazde v križovatke ulíc Rázusova 
a Slovenskej armády, kolízne situácie pri vjazde a výjazde rezidentov z priľahlých pozemkov 
a ohrozovanie chodcov a cyklistov agresívnou jazdou časti vodičov. Vyzval prítomných členov, aby sa 
vyjadrili k uvedenej žiadosti. 
Predseda komisie navrhol vyzvať Mgr. Rumanka, aby doručil Mestu Zlaté Moravce podnet aj od 
ostatných občanov, resp. od viac ako 50 % s uvedením mena, priezviska, adresy a podpisu, ktorí žiadajú 
umiestniť spomal'ovací pruh na Rázusovej ulici. 
Zástupkyňa primátorky uviedla, že sú tam kolízne situácie. 
P. Hudák uviedol, že vozidlá, ktoré takto parkujú na ul. Rázusova, ako aj na iných komunikáciách 
v meste Zlaté Moravce, parkujú nezákonne. Porušujú § 23 odst. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Ing. Švajčík navrhol, že je potrebné oznámiť štátnej i mestskej polícii, aby riešili nezákonné parkovanie 
vozidiel a tiež nedodržiavanie rýchlosti. Je potrebné tiež preveriť, či je možné umiestniť dopravnú 
značku „STOP, daj prednosť v jazde" na križovatke ulíc Slovenskej annády a Rázusova namiesto 
aktuálneho značenia „Daj prednosť v jazde". 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh vyzvať Mgr. Vladimíra Rumanku 
na doručenie podnetu od ostatných občanov bývajúcich na ul. Rázusova, resp. od viac ako 50 % 
s uvedením mena, priezviska, adresy a podpisu, ktorí žiadajú umiestniť spomal'ovací pruh na Rázusovej 
ulici, osloviť štátnu aj mestskú políciu na riešenie nezákonného parkovania a nedodržiavania rýchlosti 
na Rázusovej ulici a preveriť osadenie dopravnej značky „STOP, daj prednosť v jazde" na križovatku 
ulíc Slovenskej armády a Rázusova namiesto aktuálneho značenia „Daj prednosť v jazde". 
Za: 7 /Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča vyzvať Mgr. Vladimíra Rumanku na doručenie podnetu od ostatných 
občanov bývajúcich na ul. Rázusova, resp. od viac ako 50 % s uvedením mena, priezviska, adresy 
a podpisu, ktorí žiadajú umiestniť spomaľovací pruh na Rázusovej ulici, osloviť štátnu aj mestskú 
políciu na riešenie nezákonného parkovania a nedodržiavania rýchlosti na Rázusovej ulici a preveriť 
možnosť osadenia dopravnej značky „STOP, daj prednosť v jazde" na križovatku ulíc Slovenskej 
armády a Rázusova namiesto aktuálneho dopravného značenia „Daj prednosť v jazde". 
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4./ ARRIV A Nitra - výkaz o výkonoch a nákladoch v pravidelnej mestskej doprave v Zlatých 
Moravciach za rok 2014 a za 1. polrok 2015 
Predseda komisie oboznámil prítomných s predloženým vyúčtovaním náhrady straty za rok 2014 a za 1. 
polrok 2015, ktoré boli doručené na oddelenie financií a rozpočtu Mesta Zlaté Moravce spoločnosťou 
ARRN A, a. s., Nitra dňa 04. 06. 2015. Z uvedeného vyplýva, že pohľadávka - náhrada straty za rok 
2014 je v sume 16 770,76€aza1. polrok 2015 v sume 17 104,22 €.Vyzval prítomných členov, aby sa 
vyjadrili k uvedenej skutočnosti. 
P. Husár uviedol, že zmluva platí do roku 2017. Tú treba rešpektovať . 

MVDr. Balážová uviedla, že v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaných službách vo verejnom 
záujme v MHD pre Mesto Zlaté Moravce bolo prejednané záverečné vyúčtovanie náhrady straty za rok 
2014a1. polrok 2015 na zasadnutí finančnej komisie s tým, že bude postúpené na MsZ. 
Záver: 
Komisia berie na vedomie informáciu o poskytovaných službách vo verejnom záujme v mestskej 
autobusovej doprave pre Mesto Zlaté Moravce za rok 2014, resp. o pohľadávke za rok 2014 v sume 
16 770,76 €a za L polrok 2015vsume17 104,22 €s tým, že bola prejednaná na finančnej komisii 
a bude postúpená na riešenie MsZ. 

5./ ARRIV A Nitra - zmena cestovného poriadku 407 101 s účinnosťou od 01. 09. 2015 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s informáciou spoločnosti ARRN A, a. s„ Nitra 
o zmene cestovného poriadku s účinnosťou od 01. 09. 2015, resp. o presmerovanie spoja č. 13 na linke 
MHD 4071O1 cez zastávku ZŠ Pribinova ul. 
Záver: 
Komisia berie na vedomie informáciu spoločnostiARRJVA, a. s„ Nitra o zmene cestovného poriadku 
s platnosťou od 01. 09. 2015 -presmerovanie autobusového spoja č. 13 na linke MHD 407101 cez 
zastávku ZŠ Pribinova ul 

6./ Prerokovanie k PHSR - pripomienky a návrhy 
Predseda komisie uviedol, že poslancom MsZ bol e-mailom zaslaný PHSR a dvom členom komisie, 
ktorí nie sú poslancami, bol poskytnutý na USB kľúč na preštudovanie s tým, aby mohli na zasadnutí 
vzniesť pripomienky a návrhy. Vyzval prítomných členov na vyjadrenie k dokumentu PHSR. 
MVDr. Balážová upozornila, že realizáciou aktivít by sa mohol dosiahnuť špecifický cieľ. Ide 
o rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, čo sa týka 
cyklistickej komunikácie, doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, budovania prvkov upokojovania 
dopravy, zvyšovania bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a propagácia zvyšovania atraktivity 
cyklistickej dopravy vo verejnosti. Preto navrhuje odsúhlasiť v dopravnej komisii uvedené aktivity 
s tým, že by boli zaradené v PHSR. 
P. Paluška uviedol, že do PHSR by sa tiež mala zaradiť okružná križovatka pri MsÚ a zaoberať sa 
možnosťou vylúčenia dopravy z centra alternatívnou obchádzkou. 
MVDr, Balážová uviedla, že čo sa týka okružnej križovatky, prehodnotili sa rozpočty, podarilo sa znížiť 
rozpočet na prekládku vodovodnej siete, boli oslovené aj telekomunikácie so žiadosťou o zníženie 
nákladov prekládky, dofinancovanie sa určite bude musieť riešiť. Zástupkyňa primátorky navrhla 
možnosť riešiť pešiu zónu, ktorá by sa tiež mohla zaradiť do PHSR. 
P. Hudák uviedol, že v prípade pešej zóny by bolo nevyhnutné odkloniť Župnú ul. a Nám. A. Hlinku, 
a vyriešiť obchvat mesta pre nákladné motorové vozidlá a náhradnú komunikáciu tak, aby cez mesto 
Zlaté Moravce viedli dve komunikácie. 
P. Paluška uviedol, že je nevyhnutné zaoberať sa fondami na vybudovanie či opravu cyklotrás v meste 
a okolí. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie na hlasovanie za návrh zaradiť do PHSR riešenie 
okružnej križovatky pri MsÚ v Zlatých Moravciach, rekonštrukciu ciest, chodníkov, mostov, budovanie 
odstavných plôch (obnova sídlisk) a v rámci nemotorovej dopravy realizáciu nasledovných aktivít: A) 
rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - cyklistické 
komunikácie (ich obnova a rekonštrukcia už existujúcich), doplnková cyklistická infraštruktúra 
(chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany), budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, 
vylúčenie dopravy z ulíc), zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky 

3 



(odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní), B) propagácia 
a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (webové portály, mobilné aplikácie). 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča zaradiť do PHSR riešenie okružnej križovatky pri MsÚ v Zlatých Moravciach, 
rekonštrukciu ciest, chodníkov a mostov, budovanie odstavných plôch (obnova sídlisk) a v rámci 
nemotorovej dopravy realizáciu nasledovných aktivít: A) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba 
infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - cyklistické komunikácie (ich obnova a rekonštrukcia už 
existujúcich), doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany), 
budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc), zvyšovanie 
bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, 
odstraňovanie bariér pri prestupovaní), B) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo 
verejnosti (webové portály, mobilné aplikácie). 

7./ Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenia z roku 2011-2014, ktoré zostávajú v platnosti: 
Uzn. č. 9212012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty - Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra - o osadellie 
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) 
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) 
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Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne 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 Ill/06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, Továrenská 
ul., cesta 111511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné 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, Paluška, 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 
Kaufland 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 
parkoval'. 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 Kaufiand sľúbil pri výstavbe obchodného areálu riešiť opravu chodníka aj 
finančne riešiť zabezpečenie vodorovného dopravného značenia. 
Predseda komisie navrhol vypustiť z uznesenia „ osadenie spomaľovacích 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. 
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. 
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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, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednoznačne odporúča ponechať uznesenie č. 14812014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 151/2014 (10512012) 
Komisia odporúča odd. stavebnému 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 
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 preveril', 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 ll/511 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, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15212014 v platnosti. 
Úloha splnená. 

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. 

6 



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 111<. 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 opravi( 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 odkúpi( 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 MK 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 (9012012) 
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. 
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 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15712014 v platnosti. 
Oddelenie stavebné a hospodárskej činnosti zabezpečilo vypracovanie P D a odstúpené odd. správy 
majetku mesta na majetkoprávne vysporiadanie. 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 15812014 0612002, 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, nakoľko cesta 
(ul. Družstevná) k družstvu bola spoločnosťou Agra Hosťovce niekedy v letnom období vysypaná, 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 robiť, môže dôjsť k úrazom. 
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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 Agra Hosťovce 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, V aškovič, 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. 159/2014 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) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednolilasne odporúča ponechať uznesenie v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16312014 
Komisia odporúča zriadenie priechodu pre chodcov (osvetlenie, napojenie, bezbariérovost~ 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. 
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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: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16512014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16612014 
Komisia odporúča riešiť úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlením a umiestnením 
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) 
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 nej unkčných. 
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, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
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Komisia jednohlasne odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova v Zlatjch 
Moravciach a predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisii výstavbv, UP a 
ŽP a riešiť ich realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Vedúci odd. stav. HČ uviedol, že požiadavka je zaradená do rozpočtu Mesta Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 

Uznesenia z 1. zasadnutia komisie. konaného dňa 12.02.2015 
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 1.). Žiadosť spolku 
odstúpiť na riešenie Technickým službám mesta (bod 2. a 3.). 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP eviduje uvedenú žiadost; sú tam pozemky vo vlastníctve súkromných osôb 
a t. č. nie sú finančné prostriedky na výkup pozemkov. 
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 
Komisia odporúča na základe žiadosti obyvateľov ulíc Hájová a Šajranická 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 schváliť. 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 9/2015 
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Komisia odporúča na základe žiadosti Imricha Balogha, 1. mája 15, Zlaté Moravce vybudovanie 
ods tavných 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 podaťpodnet 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. 11/2015 
Komisia odporúča na základe žiadosti Sylvie Košútovej, Tekovská 49, Zlaté Moravce zriadiť vyhradenie 
parkovacieho miesta pre ZŤP. 
Úloha splnená. 

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

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. 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. 

Uznesenia zo 4. zasadnutia komisie, konaného dňa 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 parkovania. Slovenská pošta doručí statický posudok na 
zachovanie 1 parkovacieho miesta pre ZŤP 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 nakol'ko 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 
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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 splnená. 

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

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. 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 holi dané do pôvodného stavu. 
Ing. Švajčíkuviedol, 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, Paluška, 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 splnená. 

Uzn. č. 27/2015 

12 



Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ o zabezpečenie vyhotovenia 
projektovej dokumentácie na osvetlenie Tekovskej ulice - bytového domu č. 7 a 1 O. 
Vedúci oddelenia sa vyjadril, že nie sú.finančné prostriedky na vyhotovenie PD. 
Úloha trvá. 

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

Uznesenia z 5. zasadnutia komisie, konaného dňa 29. 06. 2015 
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 budú znášať Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. 
Úloha splnená 

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. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 34/2015 
Komisia odporúča a súhlasí s postupom Komisie výstavby, ÚP a ŽP riešiť zaplavovanie nádvoria 
„Polyfunkčnej budovy" na ul Janka Kráľa č. 12 a 14 odd. stavebným a hospodárskej činnosti 
s následným predložením PD a kalkulácie nákladov. 
Stanovisko komisie bolo zaslané žiadateľovi. 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 36/2015 (52/2011) 
Komisia odporúča vybudovanie odstavnej plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel podľa 
finančných možností mesta na ul. Školská za bytovým domom v Zlatých Moravciach. 
Úloha trvá. 

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. 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 38/2015 
Komisia odporúča vypracovanie PD na osvetlenie chodníka na ul. Potočná v Zlatých Moravciach 
podľa finančných možností mesta. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 39/2015 
Komisia odporúča zvážiť varianty riešenia bezpečnosti chodcov vybudovaním dvoch priechodov pre 
chodcov na ceste II/511 od otočky MHD po predajňu strešnej krytiny v mestskej časti Chyzerovce. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 40/2015 
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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. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 41/205 
Komisia odporúča preveriť možnosť vybudovania 2 priechodov pre chodcov na ul. 1. mája v Zlatých 
Moravciach podľa predloženého nákresu, ktorý predloží člen komisie -Ivan Madola. 
Úloha trvá. 

8./Rôzne 
Predseda komisie - Ing. Švajčík - vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili, ak majú požiadavky, 
ktoré je potrebné prejednať na zasadnutí komisie. 
P. Varga, riaditeľ TS mesta uviedol, že je nevyhnutné, aby polícia dohliadala na parkovanie pred 
nemocnicou, autá by tam nemali stáť. 
P. Hudák uviedol, že dohliadať sa dá, dopravné značenie tamje platné, vodiči ho majú rešpektovať. 
P. Paluška uviedol, že súhlasí sp. Hudákom, mala by to riešiť polícia. 
Predseda komisie navrhol odporučiť prednostovi MsÚ s tým, aby upovedomil náčelníka MsP na 
nežiadúcu situáciu pri parkovaní na Bernolákovej ulici a vyzval prítomných členov na hlasovanie. 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča prednostovi MsÚ s tým, aby upovedomil náčelníka MsP na nežiadúcu situáciu pri 
parkovaní na Bernolákovej ulici. 

P. Paluška požadoval odp. Vargu informáciu o riešení rozhlasu v mestskej časti Chyzerovce. 
P. Varga odpovedal, že oprava rozhlasu je v riešení, v krátkej dobe (cca týždeň) bude problém 
vyriešený. TS mesta riešia túto záležitosť so Slovenskými elektrárňami. 
P. Paluška žiadal informáciu týkajúcu sa ul. 1. mája. Jedná sa o zapratanie ulice autami po pravej strane. 
P. Hudák uviedol, že pokiaľ vodiči neporušujú zákon č. 8/2009, môžu na tejto komunikácii parkovať. 
P. Paluška uviedol, že pred rodinnými domami si občania rozširujú parkoviská, zasýpajú jarky, chcel 
vedieť, či na to nie je potrebné povolenie. Bolo by potrebné preveriť, či je to možné a riešiť to jednotne, 
napr. VZN. 
P. Hudák uviedol, že ide o stavebnú úpravu, občania musia podať žiadosť formou ohlasovacej 
povinnosti, nemôžu si svojvoľne upravovať mestské pozemky, resp. verejné priestranstvo. Môžu si ho 
upravovať v zmysle stavebného zákona. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh odporučiť oddeleniu stavebnému 
a hospodárskej činnosti, aby upovedomili občanov, ktorí si chcú upraviť parkovanie pred rodinnými 
domami na uliciach, ako to majú riešiť, formou oznamu, zverejnenia na internetovej stránke, vo 
vývesných tabuliach. 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti, aby upovedomili občanov, ktorí si 
chcú upraviť parkovanie pred rodinnými domami na uliciach, ako to majú riešiť- formou oznamu, 
zverejnenia na internetovej stránke, vo vývesných tabuliach. 

P. Paluška požiadal o informáciu ohľadom riešenia parkovania a jeho spoplatnenie. 
Ing. Švajčík uviedol, že je potrebná vízia, pripraviť materiál, preveriť koľko parkovacích automatov je 
potrebné, koľko parkovacích miest by bolo možné zriadiť na Nám. A. Hlinku, Župnej ul., J. Kráľa. Túto 
záležitosť by chcel riešiť v súčinnosti sp. Hudákom a Vargom s tým, že by sa parkovanie ako jediný 
bod riešilo na zasadnutí komisie 29. 09. 2015. 
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Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh riešiť parkovanie vozidiel a spoplatnenie 
parkovania na Nám. A. Hlinku, Župnej ul. a J. Kráľa v Zlatých Moravciach na zasadnutí komisie 29. 
09. 2015. 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča riešiť parkovanie vozidiel a spoplatnenie parkovania na Nám. A. Hlinku, Župnej 
ul. a J. Kráľa v Zlatých Moravciach na najbližšom zasadnutí komisie, ktorá sa uskutoční 29. 09. 
2015. 

Ing. Švajčík požadoval informáciu, či na ul. Nitrianskej funguje rozhlas, údajne ho bolo počuť a teraz 
je pravdepodobne nefungujúci, nepočuť ho. 
P. Varga uviedol, že sa bude tomuto problému venovať po ukončení opravy rozhlasu v Chyzerovciach. 

P. Paluška požadoval odstrániť zeleň, resp. konáre z dopravnej značky na ul. Záhradnícka - J. Cígera 
Hronského smerom k IBV Mlynský potok) nakoľko dopravná značka nie je viditeľná a môže dôjsť 
k nehodám. 
P. Hudák uviedol, že správcom verejnej zelene sú Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. 

9.1 Uznesenia 
Uznesenia z dnešného rokovania, t. j. 31. 08. 2015 
Uzn. č. 4212015 
Komisiajednolilasne odporúča vyzvať Mgr. Vladimíra Rumanku na doručenie podnetu od ostatných 
občanov bývajúcich na ul. Rázusova, resp. od viac ako 50 % s uvedením mena, priezviska, adresy 
a podpisu, ktorí žiadajú umiestniť spomaľovací pruh na Rázusovej ulici, osloviť štátnu aj mestskú 
políciu na riešenie nezákonného parkovania a nedodržiavania rýchlosti na Rázusovej ulici a preveriť 
možnosť osadenia dopravnej značky „STOP, daj prednosť v jazde" na križovatku ulíc Slovenskej 
armády a Rázusova namiesto aktuálneho dopravného značenia „Daj prednosť v jazde". 

Uzn. č. 4312015 
Komisia berie na vedomie informáciu o poskytovaných službách vo verejnom záujme v mestskej 
autobusovej doprave pre Mesto Zlaté Moravce za rok 2014, resp. o pohľadávke za rok 2014 v sume 
16 770, 76 €a za L polrok 2015 v sume 17 104,22 €s tým, že bola prejednaná na finančnej komisii 
a bude postúpená na riešenie MsZ. 

Uzn. č. 4412015 
Komisia berie na vedomie informáciu spoločnosti ARRJVA, a. s., Nitra o zmene cestovného poriadku 
s platnosťou od 01. 09. 2015 - presmerovanie autobusového spoja č. 13 na linke MHD 407101 cez 
zastávku ZŠ Pribinova ul. 

Uzn. č. 4512015 
Komisia odporúča zaradiť do PHSR riešenie okružnej križovatky pri MsÚ v Zlatých Moravciach, 
rekonštrukciu ciest, chodníkov a mostov, budovanie odstavných plôch (obnova sídlisk) a v rámci 
nemotorovej dopravy realizáciu nasledovných aktivít: A) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba 
infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - cyklistické komunikácie (ich obnova a rekonštrukcia už 
existujúcich), doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany), 
budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc), zvyšovanie 
bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, 
odstraňovanie bariér pri prestupovam), B) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo 
verejnosti (webové portály, mobilné aplikácie). 

Uzn. č. 4612015 
Komisia odporúča prednostovi MsÚ s tým, aby upovedomil náčelníka MsP na nežiadúcu situáciu pri 
parkovaní na Bernolákovej ulici. 
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Uzn. č. 4712015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti, aby upovedomili občanov, ktorí si 
chcú upraviť parkovanie pred rodinnými domami na uliciach, ako to majú občania riešiť - formou 
oznamu, zverejnenia na internetovej stránke, vo vývesných tabuliach. 

Uzn. č. 4812015 (1812015) 
Komisia odporúča riešiť parkovanie vozidiel a spoplatnenie parkovania na Nám. A. Hlinku, Župnej 
ul a J. Kráľa v Zlatých Moravciach s následným osadením parkovacieho automatu na najbližšom 
zasadnutí komisie, ktorá sa uskutoční 29. 09. 2015. 

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, 31. 08. 2015 

Zapísala: Alexandra Borčániová 
sekretár komisie 

••••••••• . ~• ., •••••••• „ ~ •••••••••••••••••• 

Ing: Karol Švajčík 
pr.eáseda komisie 
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Prezenčná listina 
z 6. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 

Moravciach konaného 
dňa 31. 08. 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 Serafina Ostrihoňová, primátorka mesta 

MVDr. Marta Balážová, zástupkyňa primátorky 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ 

Michal Borkovič, hlavný kontrolór 

Branislav Varga, riaditeľ TS mesta 

Mgr. Vladimír Rumanko, Mládeže 11, Zlaté Moravce 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
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