
Komisia dopravy a miestnych komun ikácií pri MsZ v Z latých Moravciach 

Zápisnica 
z 15. zasadnutia Komisie dopravy a miestnych komunikácií pri MsZ 

Dátum konania: 27. ll. 2012 

Prítomní: podl'a priloženej prezenčnej lis tiny 

Program: 
I. Otvorenie 
2. Schválen ie programu rokovan ia 
J. Kontrola plnenia uznesení 
4. Rekonštrukcia chodníka od LIDL-a po most cez rieku Ž itavu (spolufinancovan ie s podnikatel'mi) 
5. Investičné akc ie z návratného úveru 
6. Diskusia 
7. Uznesenia 
8. Záver 

K bodu 11 Otvorenie 
Predseda kom isie Ľudovít C hládek otvori l 15. zasad nutie komisie a ďa l ej ho v iedo l. Privítal všetkých 
prítom ných, zv lášť pozvaných podnikatel'ov - p. Havettu a p. Zachariáša. Skonštatova l, že zo 7 členov 
komisie je prítomných 7, z tohto dôvodu je komis ia spôsobi lá rokovať a uznášať sa. 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania 
Predseda komis ie oboznám il prítomných s programom rokovania. Vyzval členov komisie na 
schvá lenie programu ro kovania. Predseda komisie navrhol doplniť program o jeden bod -
Odporučenie komisie pre poslancov MsZ schvál i ť úver na in ves ti čné akc ie. 
Za: 7 
Proti: O 
Zdrža l sa: O 
Program rokovania s doplnením bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
z 25.01., 11.04., 18.04., 09.05. 06.06" 05.09" 23. 10.2012 
Uzn. č. 32/20 II 
Komisia odporúča IIrýchlené ridenie spllstenia I/ovej ojiciáll/ej il/temetovej stránky Mesta Zlaté 
Moravce. 
Úloha trvá. 

Uzn č. J8/20 II 
Komisia odporúča zrušiť il/fo-kiosk pri Diskol/te, pri TIK-II I/alepit' fólill, alebo il/ak zatielliť 
a zabezpečiť opravil info-kiosku vo vestibule MsKS. 
Úloita trvá. 

Uzn. č . 44/20 II 
Komisia odporúča riešiť realizáciII zriadenia chodllíka IIa Tehelllej ul. smer k záhradkárskej osade 
pre peších a cyklistov pre lledostatok jillallčllých prostriedkov v ďalšom období v rokli 20/3-2014. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 46/20 II 
Komisia odporúča predloži,' vedeniu Illesta návrh kOlllisie IIa zvolanie roko vania ohl'atlolll 
zrekollštruovallia chodllíka IIa III. H viezdoslavova od LI DL-a po most a pozvať podllikatel'ov za 
úče/om riešenia a spoltifilltlllcovallia. 
Úloh" trvá. 



Uzn. Č. 53/20 II 
Komisia odporúča /lasledov/lé IIrče/lie priorít /Ia vyblldova/lie odstav/lých plôch pod!'a !i/la/lč/lých 
mOž/lost{ mesta: 1. Obra/lcov mieril +Kalinčiakova III. , 2. Mojmírova, 3. M. Be/lku, 4. Pribillova, 5. 
Školská, 6. Sládkovičova. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 56/20 II 
Realizácia projektov (dopravIIá situácia v križovatkách), osadel/ie spomarovacích pruhov a riešellie 
cyklistických chodl/íkov IIa Továre/lskej ul. sú zahmuté v rozpočte I/a rok 2012. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 73/2012 
Komisia jedl/ohlaslle odporúča opätov/le zabezpečiť bezbariérové priechody pre imobilllých 
občallov, najmä Ila chodllíkoch IIa III. Pribillova, Ľ. Podjal'Orillskej a Sládkovičova. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 76/201 2 
Komisia odporúča spoločnlÍ prehliadku Illosla cez rieku Ži/avu č/ellili; komisie II zástupcami 
Občiallskeho výboru Č. 5 Chyzerovce spolu s riaditerom Tecllllických služieb mesta Zlaté Moravce 
za účelom zistellia skutočllého stawta zabezpečellia opravy zábradlia po obidl'och strallách mosta. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 78/20 12 
Komisia odporúča pripraviť spôsob n esellia parkovallia pri obytllých domoch - mOŽllosti 
zjetllloslllerllen;a MK v písollluej forme sfill{JllčlIý"li "ôk/alii,,; fi výnosu,; a uvedellím pOČIII 

získallých parkovacích miesi IIa jedllotlil'Ých uliciach . 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 82/2012 
Pripraviť iIIformáciII o príprave VZN oh radom spoplatllellia parkowlllia v meste Zlaté Moravce. 
Spoplatllellie parkovallia v meste Zlaté Moravce sa plrillllje zaviesť od 01. 02. 2013. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 83/20 12 
Komisia odporúčallávrh čiellov komisie IIa zakúpel/ie mestského stredllodobého alltobllsll SOR BN 
9,5 s počtom miest IIa sedeIlie 26 a o jeho zaradellie do prevádzAy od 1I0vého rokli. 
Je potrebné sa i nformovať u Veolia transport , vakom je štádiu zakúpenie autobusu a jeho zaradenie do 
prevádzky od roku 20 i3. 
Úlohatrvá. 

Uzn. Č. 89/2012 
Komisia odporúča pripravit' I/áhradllé riešellie v prípade zrušellia chodllíka (prepojeIlie dO{lIej časti 
medzi POtOČIIOU III. a DobšilIského III.), príp. jedli ať s vlflstllíkom pozemku o odkúpellí alebo 
zálllelle pozetllkov, s cieľO/II zachovauia súčasllého slaVII. 
Úloha (rvá. 

Uzn. Č. 90/20 i2 
Komisia odporúča jed/lať s vlastllíkmi pozemkov o odkúpellí z ich pozemkov pad budúclI výstavbIl 
chodllíka (riešenie chodllÍka medzi III. DobšilIského a ŠoltésovolI pred pozemkom Róberta 
Ďuráčeka) . 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 9 i/20 i2 



Komisia odporúča požiadať ObvodllÝ úrad pre cestlllí dopravu a pozemllé komullikácie v Nitre 
° určenie použitia a umiestllellie trvalého dopravného Zllačellia 110 ceste IIU06433 ul. 
Hviezdoslavova (zriadenie priechodu pre chodcov) pri križovatke /Diskolltel. Na základe súlllasu 
požiadať Techllické služby mesta ° úpravu spevllellých plôch z obidvoch stráll. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 92/2012 
Komisia odporúča požiadať sprťÍvcu cesty - Regiolláluu lprrívlI (I údržbu ciest Nitra - o osadellie 
šachty s mrežami a lIásledllým odvedellím vody do kallála Z al/tobusovej zastávky IIa Chyzeroveckej 
ul. oproti kultúrnemu domll. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 9412012 
Komisia odporúča pDžilldať Techllické služby mesta Zlaté Moravce ° opravu chodllíka osadellím 
betóllových kociek pri Reedllkačllom domove smerom k cilltOríll1l IUI Prílepskej ceste. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č . 95/2012 
Komisia odporúča vybudovallie bezbariérových priechodov IUI ul. SNP pred vchodom do eilltorína 
a IIa Prílepskej ceste tiež pret! vchodom do cilltorílla. 
Bezbariérové priechody na ul. SNP boli vybudované TS mesta a na ul. Prílepskej budú zriadené až pri 
rekonštrukcii celého úseku chodníka, táto rekonštrukc ia chodníka je podmienená prevzatím úveru . 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 96/2012 
Komisia odporúča požiadať ODI Nitra o r;e,še"ie tohto problélllll a odsúhlasenie IIa umiestIleIlie 
spomal'ovacích pralIOv IIa ul. Ľ. Podjavorillskej a spol1lal'ovacích prahov IIa III. Dlhá. 
Úloha trvtí. 

Uzn. Č. 97/2012 
Komisia odporúča požiadať aDI N itra o súlllas IUI osadenie zvislého dopravllého Zllačellia 
a obilo VII vodorovllého dopravllého Zllačellia pre osoby so zdravotllým postihlllltím pred bývalým 
Okrem ý m úradom v Zlatých Moravciach. 
Úloha trvtí. 

Uzn. Č. 98/2012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopra vllej techlliky cez Palárikovu III. až po IIskutočllellí 

rekollštrukcie Palárikovej III. a následnom osadellí dopravllého Zllačenia. 
Žiadatel' o osaden ie dopravného značeni a bol so závermi kom isie oboznámený. 
ÚloIIa splIleIIá. 

Uzn. Č. 99/20 12 
Komisia odporúča obrátiť sa IIa kompetelltllé orllfÍlly a požiadať ° doplllellie dopravllého Zllačellia 
IUI rýclllostllej komllnikácii RI - odbočke pri Caradiciac/I, ktorá by oZllačovala výjazd IIa Zlaté 
Moravce. 
Ú/olla trvá. 

Uzn. Č. 100/2012 
Doplniť zvislé dopravllé Zllačellie IUI ceste 1I/51 J pri vjazde do Zlatých Morm'iec - mestská časť 
Chyzeroviec a tiež zvislé DZ IIa Sládkovičovej III. pri kr[ži IUI komllllikácii JU5JI, hNlI/ica kOlliec 
Mesta Zlaté Moravce a začiatok MČ Chyzerovce. 
ÚloIIa trvá. 

Uzn. Č. 101 /2012 



Komisia odporúča pozastaviť úhradu jill rll/čIIÝcl/ IIák/adov, pokia/' llebude oprava v rámci 
reklamácie uskutočllená, obrátil' sa s pÍSOl1l1l0U ž;ar!ost'o ll /la spoločnosť, ktorá III. M urgllšovlI 
vyblldova/a. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č . 102/2012 
Komisia odporúča požiadat' správclI cesty v spo/llpráci so želeZllicami o úpravII prejazdov IUI 
H,'iezdos/a vovej u/., cesta llJ/ 06433 smer Martillský breh, pri želeZlličllej stallici-závody, 
Továrellská ul. , cesta 1l/ 5// . 
Ú/oho trvá. 

Uzn. Č. 103/2012 
Komisia odporúča OdstNílliť IIefllllkčllé kol'ajllice pri býva/ej tehe/lli II a Tovrírel1skej u/. - cesta 
ll/ .H l . Písomlle požiadat' správcu komllllikácie - RSaÚC Nitra. 
Ú/O/Ul trvá. 

Uzn. Č . 104/2012 
Komisia odporúča požiadat' správcu komullikácie - RSaÚC N itra - o obllovellie vodorovllého 
Zllačellia cyklistické/IO chodllíka zelellým pásom od Továrellskej 11/. po Topo/'čiallky. 

Úloha trvá. 

Uzn. Č. 105/2012 
Komisia odporúča odde/ellill výstavby MsÚ pripra vit' II ávrh proj ektu Tlesell ia cyklistických 
chodllíkov v katastri mesta Z /mé Moravce. Návrh predložiť do komisie dopravy 110 prerokovali ie 
v,Prvolll po/roku 2013. 
Uloha trvá. 

Uzn. Č. 106/2012 
Komisia odporúča obIloviť vodorovllé vyznačenie parkovaclcJl /lIiesf pre osobllé "1O/orové vozit/lá 
IIa Nám. A. Hlillkll pred poštOIl. 
Ú/oho sp/llelltÍ .. 

Uzn. Č . 107/2012 
Komisia schva/'lIje zvolávať zasadl111tia komisie utorok O 15.30 hod. dva týždlle pred uskutočllellím 

každého zasadllutia MsZ. 
Úloha sp/llemí.. 

Uzn. Č. 108/2 01 2 
Komisia do rozpočtll 110 rok 2013 ako priority odponíča zaradiť rekonštrukciII komllllikácií v celItre 
mesta a to 11/. Jallka KrtÍ/'a, 11/. ClUI/UpkovlI a M igazziho IIliclI. Ďa/šími v poradí sú illvestície 110 
vyblldovallie chodllíka 110 H viezdos/a vovej IIlici (LIDL - most cez Ž ilavu) illvestície IUI vybudovallie 
parkovísk, rekonštrukcie chotlllíkov fi vyznačenie kOlllul1ikácií. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č . 109/2012 
Komisia odporúča TS III. p. Z laté Moravce IIrých/elle odstrállil' jamy IUI ceste v areáli ZŠ 
Robotllícka. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č . 110/2012 
Komisia odporúča TS m. p. Z laté Moravce urýcltlelle odstrálliť lIerovllosl' IIa chodllíkll pri 
Em okove 110 RobotIlíckej u/ici. 
Predseda komisie uviedol, že na chodniku je stále bublina, je potrebné ju riešiť Technickými službami mesta 
Zlaté Moravce v spolupráci so Záhradníckymi službami mesta. 
Ú/oho trvá. 



Uzn , č , 111 /2012 

Komisia odporúča Tech/lickým sluŽblÍmmestll Zll1Ié Moravce I/rýcftle/le odstrfÍ/lit' jamu /Ia ceste pri 
križovatke III. 1. l111íja fi Pribillovej ulice. 
Úloha spl/le/l fÍ. 

Uzn, Č, 112/2012 
Komisia odporúča TecflllickJ'JII služb,ílll Illesta Zlaté Moravce opravil' ochrallllé zábradlie II a 
mostoch cez Žita vu a most cez rieku Zlat/la/lku riešil' s Pol'/lohospodárskYIIl pod/likom v časti 
Chyzerovce. 
p, Hudák uviedo l, že hovoril s ri aditeľom TS mesta ohľadom opravy zábradlia, ri aditeľ TS pri s ľúbil 
uvedenú opravu reali zovať keď budú fin ančné prostried ky, 
Úloha trvfÍ. 

Uzn, Č , 113/2012 
Komisia odporúča vybl/dovaľ chod/lik /Ia Ze/e/lej u/ici. 
Úloha trvfÍ. 

K bodu 4/ Rekonštrukcia chodníka od LIDL-a po most cez rieku Ži tavu (s polulinancovan ic 
s podnikateľmi) 
Predseda komisie uviedo l, že na pos lednom MsZ vystúp il p. Havetta s ponukou na s po lufinancovaní 
pri rekon štruovani chodníka od L1DL-a po most. Zatíaľ nie j e vyhotovený proj ekt ani stanovená cena, 
Ďalej uviedol, že v tomto úseku má prevádzku aj p, Zachariáš, Požiadal ich, aby sa vyjadrili , ako by 
mohli a chceli pri spieť k rekonštrukc ii chodníka. 
p, Havetta uviedo l, že chodn ík je preťa žený a dlhodobo vo ve ľmi zlom stave. Najmä pri dažd ivom 
počasí mus ia chodci prec hádzať po stojacej vode, keďže ni e je tam odt okový kaná l. Spo luprácu s i vie 
predstav iť tak, že on by uhradil materiá l ako zá mková dlažba, obru bníky. resp, ten materiál, ktorý 
tomu priná leží, a ktorý by bo l použitý na rekonštrukc iu chodníka na úseku, kde sa nachádza jeho 
pozemo k, Jedná sa o dižku niečo vyše dvadsať metrov. Má takú predstavu, že mesto by financovalo 
prípadný projekt a prácu, on potrebný materiá l. 
p, Hudák uviedo l, že celý chodník od L1D-la po most j e dlhý zhruba 100 metrov. 
p, Zachariáš vyjadril , že j e potrebné ri eš i ť okrem odvodnen ia chodníka aj j eho osvetlenie kvô li 
bezpečnosti , pretože osvetlenie z komunikác ie nestač í. Chodníkje skutočne ve ľmi vyťažený, 
p, Chládek sa spýtal p. Zachariáša, č i j e ochotný pri spieť k rekonštrukc ii a vakom rozsahu . 
P. Zachariáš uviedol, nie j e proti spo lufinancovaniu, a le v tomto úseku sú aj ďa l š í vlastníci - p, 
Starovecký vlastní budovu (predajlía potri eb pre zv iera tá), nehnute ľnosť - DM Drogéri a - vlastník je 
zo Žiliny, j e potre bné aj ich os lov iť , 
p, Havetta uviedo l, že trvá na tom. ak by aj iní nechceli pri spieť na uvedenú rekonštrukciu, on chce 
ri ešiť rekonštrukc iu pred svoj ou neh nute ľnosťou tak, aby bo li všetc i spokojní. 
p, Chl ádek uviedo l, že j e potrebné najskôr dať vypracovať proj ekt rekonštrukc ie chodníka a je 
potrebné ri ešiť aj presun drevenej predajne, ktorá pri rozširova ní chodníka bude prekážať, 
p, Havetta uviedo l, že za prenáj om pozemku pod drevenou predaj ilou pl atí v la stník ove ľa menej ako tí 
živnos!níci, ktorí maj" v prenáj me pozemky pod bunkami na trhov isku (Mex ikoplatz), Podľa jeho 
názoru by sa to malo ri eš i ť . 

Predseda komis ie vyzval prítomných č lenov na hlasovanie za vypracova nie PD na rekonštrukc iu 
chodníka a os loviť ďa l š ích podn i kate ľov na spo luprác u pri j eho rekonštrukc ii . 
Za: 7 
Pro ti : O 
Zdrža l sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vypracovaIlie projektovej (/oklll1leltuície IIfI rekol1štrukciu chodllíka od LJDL-a 
po lIIost cez rieku Žita vu a oslovil' d'alšich fJod/likatel'ov (p. Staroveckého a vlast/l ika DM Drogéria) 
° spoll/fi"alcov(lIIie. 

K bodu 5/ Odpol"učenie komisie dODl-avv schvá li.' (.ver na investičné akcie 



Predseda komisie uviedol, že j e potrebné, aby impulz ku schváleniu úveru vyšiel z komi sie dopravy, 
nako ľko deväťdesiat percent navrhovaných in vestičných akcií sa týka budovania a lebo rekonštrukcií 
komunikácií, parkov ísk a chodníkov. Avšak prednosť by malí dostať tie investi čné akcie, z ktorých sú 
investície návratné. preto je potrebné, aby sa čle nov ia komi sie vyjadrili k návrhu o prevzatie úveru, 
z ktorého by sa prednostne riešila revitalizácia centra mesta . Ďa l ej uviedol, že j e nevyhnutné riešiť 
pret'ažené parkovanie v centre mesta - Nám. A. Hl inku, ulice Župná, J . Krá ľa, S. Chalupku . V prípade 
prevzatia úveru prioritne by sa peniaze mali prein vestovať na zrekonštruovanie ul. Janka Kráľa . 

Chal upkovej , Migazziho ulice, a tak by vznikli podmienky na vytvorenie pa rkovacích miest 
s možnosťou ich spop latnenia. Podľa predbežnej štatistiky až štvrtina áut v centre mesta parkuj e počas 
ce lej pracovnej doby. Spoplatn ením parkovania by sa um ožnila návrat nosť vložených investícií. 
P. Mado la uviedo l, že žiadal už viack rát ana lýzu nákladov a výnosov ohľadom parkovania. Bez toho, 
aby sme vedeli, aký je predpoklad nákladov a výnosov, nie je schopný sa vyjadrovať k téme 
spoplatnenia parkovania. Zásadne je za to, aby sa finančné prostriedky zís kané v budúcnosti z 
parkovania vráti li spät' do dopravy ako invest ícia . 
P. Záchenský uviedo l, že je tiež za to, aby sa počítalo s adekvátnou návratnosťou. Ďalej uviedol, že 
mesto nemá finančné prostriedky na žiadne akc ie, a le splácať úver nie je problém. Ako j e to možné? 
P. Chládek uviedo l, že v prípade prevzatia úveru tento by muse l byť pod kontrolou, aby nemohol byť 
zneužitý. Úver by sa vza l na konkrétne akcie a revi ta li zác ia centra mesta by bola za radená medzi 
priority. Vyzval prítomných č l enov komisie na hlasovanie za návrh. že komisia odporúča pos lancom 
MsZ prevz i ať úver n2 investičné akc ie s tým, že medzi priority bude patriť aj rekonštrukcia ši ršieho 
centra mesta . 
Za: 5 (H udák, Tonkov ič, Hritz, Kukučka, Chl ádck) 
Proti : O 
Zdržal sa: O 
Nehlasova li: 2 (Madola, Záchenský). 
Záver: 
Komis;a odporúča pos/allcom MsZ prevzatie /Íl /e f U /11/ ill vestič"é akcie s týmJ že nlet/zi priority bllde 
pa/riť aj rekonštrukcia š iršieho cell/rllmesla. 

K bodu 6/ Disku sía 
Predseda komisie uviedol, že chce vys lov iť požiadavku v mene občanov . Zá ležitosť sa týka 
zrekonštruovanej Dlhej uli ce. Žiadosť občana z minulého roku sa nedostala na komi siu a kjeho 
požiadavke sa komi sia nemohl a vyjadriť. Jedná sa O umiestnenie zrkadla v zá krute na konci Dl hej 
ulice smerom na Žitavany. Je to z toho dôvod u, aby sa prediš lo kolízii . Ide o pána Jána Ch rena, ktorý 
vlastní dom na rohu ulice, má probl émy, keď k nemu príde návšteva. On vo svojej žiadosti v roku 
20 II uviedol aj ďa l š ie zá lež itosti , ktoré žiadal ri eši ť. ale doteraz sa tak nesta lo. 
P. Hudák uviedol. že to bude rieš iť v spolupráci s OR PZ - 001 Nitra, č i j e možné dopravné zrkadlo 
v uvedenej lokal ite osadiť a č i bude s pí,iať požiadavky v zmysle zákona Č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke. 
Predseda komisie vyzva l prítomných č l enov na hlasovanie o návrhu, komis ia odporúča urýchlene 
preskúmať oprávnenosť požiadaviek. ktoré uvádza vo svojom liste občan Ján Ch ren z Dlhej ulice. 
Za: 7 
Proti : O 
Zdrža l sa: O 
Z~lVCľ: 

KOlllisia odporúča preskúmat' opn\vnenos t' požíadavíek, ktoré uvádza vo svojom líste občan Ján 
Chren z Dlhej ul , 

P. Záchenský uviedol , že na Murgašovej uli ci bol mestský rozhlas zložený z dôvodu opravy a nebol 
späť vrátený, č iže obyvate lia sú bez rozhlasu a mnohým chýba, najmä starším občanom . 
P. Chládek uviedol, že už dlhodobejšie upozorňujú aj obča nia na .. Ďatelini sku" na zlý technický stav 
mestského rozhlasu a preto navrhuj e prijať uznesenie o odporučení, aby TS m. p. preveril situáciu 
tech nického stavu mestského rozh lasu a prija l opatrenia na nápravu. Predseda komi s ie vyzva l č l enov 

komisie na hlasovanie. 



Za: 7 
Proti : O 
Zdrža l sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča Technickým službám mesta preveriť situáciu so zlým technickým stavom 
mestskébo rozhlasu na ul. Murgašovej a Ďatelinisku a prijali opatrenia na nápravu. 

Predseda komisie uviedol, že zi sťova l ako sa rieši nákup malého autobusu pre potreby zefektívnenia 
MHD. Zamestnanec veolie Transport, a. s., Nitra - p. Farkaš ho informoval , že pri jednaní na MsÚ 
nedostali súhlas zakúpiť nový, a le len starší autobus. Keďže takýto nevedi a z ískať, nemôžu tento 
problém rie š iť . 

P. Hudák uviedol, že nevie sa k tej to zá ležitosti vyjadriť, pretože nebol pri rokovaní. 
P. Tonkovič sa vyjadril, že prevádzka MHD na menšom autobuse bude predsa lacnejš ia a o to išlo aj 
komisii, keď sme sa na túto tému rad ili so zástupcami Yeolia Transport, a. s., Nitra. 
Predseda komisie uviedol, že je potrebné prever i ť, kto dal Yeoiii Transport také stanov isko z mesta. Je 
tiež potrebné zistiť, aká je situácia so zakúpením malého autobusu z dôvodu zníženia nákladovosti 
MHD v Zlatých Moravciach a vyzval členov komisie na hlasovanie za uvedený návrh. 
Záver: 
Komisia odporúča spojir sa sVeoliolI Trallsport, a.s .. Nitra a preveril' situáciu so zakúpením 
malého al/tobl/slI Z dôvodl/ ZlIížellia lIúkladovosti MHD v Zlatých Moravciach v rokli 2013 . 

.K bodu 71 Uznesenie 
Uzn. č. 11 4/20 12 
Komisia odporúča vypracovallie projek/ovej dokllmell/lÍcie IIa rekIJII§trukcill chodllíka od LlDL-a 
po mos/ cez rieku Ži/avII a oslovi/' d'al/iícll podllika/e!'ov (p. S/aroveckéllo a vlas/llíka DM Drogéria) 
o spoll/fillallcovanie. 

Uzn. č. I 15/2012 
Komisia odporlÍča prevzatie tÍveru IUI investič"é akcie s tý/Il, že ,"edz; priority bude patriť aj 
rekollštrukcia širšieho centra IlIes/a. 

Uzn. č . 116/2012 
Komisia odporúča preskúmat' oprávnenost' požiadaviek (odstavná plocha, chodník, dopravné 
zrkndlo) ktOl'é uvádza vo svojom liste občan Ján CI,,'en z Dlhej ul. 

Uzn. č , 117/20 12 
Komisia odporúča TecllllickÝlI1 "f/lIžbrí", mesta preveriť situtÍciu s rozh/asolll /Ia Murgašovej II/iei 
(I zabezpečiť osade/lie spliť /lll pôvodné miesto. 

Uzn, č. 118/2012 
Komisia odporúča Techllickým služblÍm mes/II riešil' Ilefullkčllost' rozh/asu IIa Ďatelillisku. 

K bodu 8/ Záver 
Predseda komisie zasadnutie Komisie dopravy a mestských komunikácií ukonč il poďakovaním 
všetkým prítom ným za ich aktívnu účast', 

Zlaté Moravce 27 , II . 2012 

(;<l .J I 
............ ~.:~F~'h?Y 

Zapísa la : A lexandra Borčániová 
sekretár komis ie 

./ 

predseda kom isie 



Prezenčná li stina 

z 15. zasadnuti a Komisie dopravy a miestnych komunikácií pri MsZ, 
konaného dňa 27. 11 . 20 12 v zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

l . Ľudovít Chládek - predseda komisie ~~ .:75/ .. : .................. . 2. l van Madola - podpredseda, č l en 

3. rvan Hritz - č l en 

4. Miroslav Záchenský - č len 

5. Michal Kukučka - č len 

6. Emil Hudák - čl en 

7. Viliam Tonkov i č - č l en 

Prizvaní : 

8. Ing. Peter Lednár, CSc., pri mátor mesta .......... ~,rf.~ .II.~ql.~~ .. . 

9. Ing. Jozef Škvarenina - zástupca primátora ... .... . 9.-!p.. rf1. n4. !.®.rJj~ .. . 

10. Branislav Varga, riaditeľ TS mesta Zlaté Moravce ..... .... ~ .. .... ...... .. . . 

· · · ·1~~· · · 1i · ·· · · ··· ·· · ·· · 
.......... ~ ......... .. . 

I I. Richard Havetta. Tolstého 24, Zlaté Moravce 

12. Ján Zachari áš, Chyzerovecká 79, Zlaté Moravce 

Sekretár komisie: Alexandra Bo rčáni ová 


