
Komisia dopravy a spráVY miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 20. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Dátum konania: 29. 01. 2014 

Miesto konania: zasadačka Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Prítomní: podl'a priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
4. Návrh plánu zasadnutí komisie (termíny) na rok 2014 
5. Diskusia 
6. Umesenia 
7. Záver 

K bodu 11 Otvorenie 
Predseda komisie Ľndovít Chládek otvoril 20. zasadnutie komisie a ďalej ho viedol. Privítal všetkých 
členov komisie. Skonštatoval, že zo 7 členov komisie je prítomných 6, z tohto dôvodu je komisia 
spôsobilá rokovať a umášať sa. 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Vyzval všetkých členov na 
hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia. 
Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
z 25.01 .. 11.04 .. 18.04 .. 09.05. 06.06., 05.09 .. 2~. 10 .. 27. 11. 2012, 22.08.201~, 04,09 .. 

21,10.2013,26, 11, 2013 

Uzn. Č. 44/2011 
Komisia odporúča riešil' realizáciu zriadenia chodn{ka na Tehelnej ul. smer k záhradkárskej osade 
pre peších a cyklistov pre nedostatok finančných prostriedkov v ďalšom období v roku 2013-2014. 
Úloha trvá. 

Uzn. č.53/2011 
Komisia odporúča nasledovné určenie priorít na vybudovanie odstavných plôch podľa finančných 
možností mesta: 1. Obrancov mieru +Ka/inčiakova 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 Sládkovičovej ulici sa 
nebudú robiť odstavné 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. Úloha bola čiastočne splnená. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 56/2011 
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Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v križovatkách), osadenie spomaľovacích 
pruhov a riešenie cyklistických chodníkov na Továrenskej UL 
Cyklistické chodníky sa budú riešiť súčasne s výstavbou obchodného domu. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 73/2012 
Komisia jednohlasne odporúča opätovne zabezpečiť bezbariérové priechody pre imobilných 
občanov, najmä na chodnikoch na UL Pribinova, Ľ. Podjavorinskej a Sládkovičova. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 76/2012 
Komisia odporúča spoločnú prehliadku mosta cez rieku Žitavu členmi komisie so zástupcami 
Občianskeho výboru č. 5 Chyzerovce spolu s riaditeľom Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
za účelom zistenia skutočného stavu a zabezpečenia opravy zábradlia po obidvoch stranách mosta. 
Zábradlie je potrebné dokončiť Technickými službami mesta, nakoľko oprava bola zabezpečená len na 
50%. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 82/2012 
prípraviť informáciu o príprave VZN ohľadom spoplatnenia parkovania v meste Zlaté Moravce. 
Spoplatnenie parkovania v meste Zlaté Moravce sa plánuje zaviesť od 01. 02. 2013. 
Uloha trvá. 

Uzn. Č. 89/2012 
Komisia odporúča pripraviť náhradné riešenie v prípade zrušenia chodnfka (prepojenie dolnej časti 
medzi Potočnou ul. a Dobšinského ul.), príp. jednať s vlastníkom pozemku o odkúpení, alebo 
zámene pozemkov, s cieľom zachovania súčasného stavu. 
Chodník sa zachová. Túto záležitosť rieši oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 90/2012 
Komisia odporúča jednať s vlastníkmi pozemkov o odkúpení z ich pozemkov pod budúcu výstavbu 
chodníka (riešenie chodníka medzi ul. Dobšinského a Šoltésovou pred pozemkom Róberta 
Ďuráčeka). 
Túto záležitosť rieši oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 91/2012 
Komisia odporúča požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 
o určenie použitia a umiestnenie trvalého dopravného značenia na ceste IIl/06433 uL 
Hviezdoslavova pri križovatke !Diskont!. Na základe súhlasu požiadať Technické služby mesta 
o úpravu spevnených pllJch z obidvoch strán. 
Zriadenie priechodu pre chodcov bolo odsúhlasené OR PZ ODI Nitra za podmienok nasvetlenia 
priechodu a dobudovania asfaltového chodníka k okraju cesty na šírku 3 m. Technické služby by mali 
urobiť úpravu vyasfaltovaním plochy, aby bolo možné požiadať Obvodný úrad pre CD aPKo určenie 
dopravného značenia. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 92/2012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty - Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra - o osadenie 
šachty s mrežami a následným odvedením vody do kanála z autobusovej zastávky na Chyzeroveckej 
uL oproti kultúrnemu domu. 
Po vybudovaní novej kanalizácie v mestskej časti Chyzerovce bude táto oprava realizovaná 
Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra pri plánovanej rekonštrukcii povrchu cesty 1//511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, vykonávanom 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
Úloha trvá. 
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Uzn. Č. 94/2012 
Komisia odporúča požiad at' Technické služby mesta Zlaté Moravce o opravu chodníka osadenim 
betónových kociek pri Reedukačnom domove smerom k cintorínu na Pn7epskej ceste. 
Úloha trvá. 

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

Uzn. Č. 98/2012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopravnej techniky cez Palárikovu uL až po uskutočneni 
rekonštrukcie Pa/árikovej ul. a následnom osadení dopravného značenia. 
P. Tonkovič uviedol, že na Palárikovej ulici sú veľké výtlky, je potrebné to riešiť, nakoľko 
rekonštrukcia ulice je plánovaná už dlhšiu dobu a prejazd po tejto komunikácii sa stále zhoršuje. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 102/2012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty v spolupráci so železnicami o úpravu prejazdov na 
Hviezdoslavovej ul., cesta IIU06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská uL , cesta IU5II. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné prostriedky. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 104/2012 
Komisia odporúča požiadať správcu komunikácie - RSaÚC - o obnovenie vodorovného vyznačenia 
cyklistického chodníka zeleným pásom od Továrenskej uL po Topoľčianky. 
Bude sa riešiť celé dopravné značenie v súvislosti s výstavbou Kauflandu. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 105/2012 
Komisia odporúča oddeleniu investičnej výstavby a hospodárskej činnosti MsÚ pripravit' návrh 
projektu riešenia cyklistických chodníkov v katastri mesta Zlaté Moravce. Návrh predložiť do 
Komisie dopravy na prerokovanie v L polroku 2013. 
Túto záležitosť je potrebné riešiť s projektantom. Je nevyhnutné dať vypracovať PD, preverit; čo to 
bude stáť a tiež mať finančné prostriedky. Tie mali byť poskytnuté z úveru. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 108/2012 
Komisia do rozpočtu na rok 2013 ako priority odporučila zaradiť rekonštrukciu komunikácii 
v centre mesta a to UL Janka Král'a, ul. Cha/upkovu a Migazziho ulicu. Ďalšimi v poradí sú 
investície na vybudovanie chodníka na Hviezdoslavovej ulici (LIDL - most cez Žitavu) investície na 
vybudovanie parkovisk, rekonštrukcie chodníkov a vyznačenie komunikácii. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 112/2012 
Komisia odporúča opraviť ochranné zábradlia na mostoch cez Žitavu a Zlatňanku pri 
Poľnohospodárskom podniku v časti Chyzerovce. 
Túto záležitosť by malo riešiť AGRO Hosťovce. 
P. Tonkovič uviedol, že je potrebné riešiť opravu zábradlia a osloviť zodpovedných, zistiť majiteľov 
pozemkov. Vyslovil požiadavku pozvať Agro Hosťovce na najbližšie zasadnutie komisie, aby sa mohli 
k tejto záležitosti vyjadrit: 
P. Hudák, člen komisie uviedol, že komunikácia nepatrí mestu, je verejne prístupná, pozemky sú vo 
vlastníctve viacerých občanov. 
Predseda komisie vyzval členov na hlasovanie za návrh pozvať AGRO Hosťovce na zasadnutie 
komisie za účelom riešenia komunikácie a opravy ochranného zábradlia na mostoch cez Žitavu 
a Zlatňanku v časti Chyzerovce. 
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Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča pozvať na najbližšie zasadnutie komisie AGRO Hosťovce za účelom riešenia 
komunikácie a opravy ochranného zábradlia na mostoch cez Žitavu a Zlatňanku v časti 
Chyzerovce. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 113/2012 
Komisia odporúča vybudovať chodnik na Zelenej ulicL 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 114/2012 
Komisia odporúča vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka od LI DL-a 
po most cez rieku Žitavu a oslovit' ďalších podnikatel'ov (p. Staroveckého a vlastnt1ca DM Drogéria) 
o spolufinancovanie. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 115/2012 
Komisia odporučila prevzatie úveru na investičné akcie s tým, že medzi priority bude patrU' aj 
rekonštrukcia širšieho centra mesta. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 123/2013 
Komisia odporúča priebežne zasielať Okresnej prokuratúre v Nitre pozvánku na zasadnutie komisie 
dopravy s obsahom programu e-mailom. 
Úloha trvá. 

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

Uzn.101/2012 
Komisia odporúča pozastaviť úhradu finančných nákladov, pokiaľ nebude oprava v rámci 
reklamácie uskutočnená, obrátiť sa s písomnou žiadosťou na spoločnosť, ktorá ul. Murgašovu 
vybudovala. 
P.Záchenský - na tejto komunikácii boli vykonané nekvalitné práce, pravdepodobne použili nekvalitný 
materiál. 
V zápisnici o odstránení závad alebo nedorobkov z Ol. 07. 2013, spísanej medzi Mestom Zlaté 
Moravce a CESTY Nitra, a. s., je opísaný stručný popis. Ide o lokálne porušenie obrusnej vrstvy krytu 
v miestach otáčania vozidiel. Na vytypovanom úseku komunikácie (pri predajni záhradnej techniky) 
bol na skúšku aplikovaný regeneračný postrek. Stav celej komunikácie sa sledoval do 31. 05. 2013. 
Dňa Ol. 07. 2013 sa zástupcovia zúčastnených strán dohodli, že obrusná vrstva komunikácie je 
zastabilizovaná a neprejavili sa ďalšie nové závady mimo množstva zaolejovaných škvfn, ktoré sa 
vyskytujú voveľa väčšom množstve než pri predchádzajúcej obhliadke. Škvrny vznikli počas 
parkovania vozidiel obyvateľov Murgašovej ulice. Zúčastnení skonštatovali, že nie je potrebné 
aplikovať ďalší regeneračný postrek. V prípade vyskytnutia inej skrytej závady zhotoviteľ sa zaväzuje 
v rámci záručnej doby odstrániť zistené závady. 
Komisia na základe hlasovania neodporúča požiadavku na úhradu výdavku - rekonštrukcia ul. 
Murgašova - zaradiť do návrhu ro;počtu na rok 2014 v sume 112 532 €o 
Úloha trvá. 

Vzn. Č. 13112013 
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Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
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Zdržal sa: O 
Záver: 
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Chyzerovce. 
Úloha trvá. 
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Uzn. Č. 127/2013 
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reklamácie uskutočnená, obrátiť sa s písomnou žiadosťou na spoločnosť, ktorá ul. Murgašovu 
vybudovala. 
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Moravce a CESTY Nitra, a. s., je opísaný stručný popis. Ide o lokálne porušenie obrusnej vrstvy krytu 
v miestach otáčania vozidiel. Na vytypovanom úseku komunikácie (pri predajni záhradnej techniky) 
bol na skúšku aplikovaný regeneračný postrek. Stav celej komunikácie sa sledoval do 31. 05. 2013. 
Dňa Ol. 07. 2013 sa zástupcovia zúčastnených strán dohodli, že obrusná vrstva komunikácie je 
zastabilizovaná a neprejavili sa ďalšie nové závady mimo množstva zaolejovaných škvfn, ktoré sa 
vyskytujú voveľa väčšom množstve než pri predchádzajúcej obhliadke. Škvrny vznikli počas 
parkovania vozidiel obyvateľov Murgašovej ulice. Zúčastnení skonštatovali, že nie je potrebné 
aplikovať ďalší regeneračný postrek. V prípade vyskytnutia inej skrytej závady zhotoviteľ sa zaväzuje 
v rámci záručnej doby odstrániť zistené závady. 
Komisia na základe hlasovania neodporúča požiadavku na úhradu výdavku - rekonštrukcia ul. 
Murgašova - zaradiť do návrhu ro;počtu na rok 2014 v sume 112 532 €o 
Úloha trvá. 

Vzn. Č. 13112013 
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Komisia odporúča označiť uL Chyzeroveckú tabuľou "Slepá ulica", odbočka z UL B. S. Timravy 
a na Viničnej ulici - smer Chyzerovecká - vinice označit' tabuľou "Slepá ulica" z dôvodu 
problémov otáčania motorových vozidiel. 
Uloha trvá. 

Uzn. Č. 13412013 
Komisia odporúča Technickým službám mesta technicky zabezpečit' prepoJeme chodnlka 
s komunikáciou IU51 a zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia 

priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých 
Moravciach. 
Uloha trvá. 

Uzn. Č. 13512013 
Komisia odporúča vykonat' obhliadku miest na Bernolákovej ulici (občan Valkovič) a Dlhej ulici 
pred RD (občan Chren) členmi komisie, zistiť skutkový stav na mieste aj podľa podmienok počasia, 
informácia bude podaná na najbližšom zasadnuti komisie. 
Bola uskutočnená tvaromiestna obhliadka za daždivého počasia a zistené, že dažďová voda z miestnej 
komunikácie - ul. Dlhá netečie na pozemok p. Chrena, nakoľko sú tam po celom okraji vozovky 
osadené obrubníky. Dažďová voda steká z ul. Bernolákova, ide o štátnu cestu, ktorá je v správe 
RSaÚC Nitra. Je potrebné sa obrátiť na p. Sklenku. 
Čo sa týka požiadavky p. Valkoviča, z technického hľadiska na uvedenú stranu komunikácie nie je 
možné vybudovať chodník. 
Úloha splnená. 

Uzn. Č. 13612013 
Komisia odporúča riešit' osvetlenie na Priemyselnej ulici v Zlatých Moravciach a zriadenie 
chodníka pre chodcov. 
Uloha trvá. 

Uzn. č. 142/2013 
Komisia odporúča odsúhlasiť termíny zasadnuti na zasadnuti Komisie dopravy v januári 2014. 
Terminy budú odsúhlasené samostatne v bode 4. programu. 
Uloha splnená. 

Uzn. č.144/20J3 
Komisia odporúča riešiť parkovanie pri predajni "Nezábudka" s referentom dopravy p. Hudákom. 
Úloha trvá. 
P. Záchenský znovu žiadal riešiť zaparkovanie motorového vozidla pri nakladaní a vykladaní tovaru, 
resp. zásobovania predajne. 
P. Hudák uviedol, že parkavanie nie je možné vyhradiť, nakoľko sa jedná o križovatku a napojenie 
jednosmernej premávky na obojsmernú. Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky musí 
zostať vodorovné značenie v pôvodnom stave. 

K bodu 4/ Návrh plánu zasadnutí (termíny) komisie na rok 2014 
Predseda komisie navrhol termíny zasadnutí komisie vrátane návrhu programu (obsahu) v roku 2014 
nasledovne: 
31. 03. 2014 (pondelok) - 21. zasadnutie komisie 

» Koncepcia riešenia dopravy cyklistov bezmotorovými prostriedkami Ge ekologická, dosť 
využívaná, bezpečnejšia ako doteraz, odťažila by sa doprava osobnými vozidlami). 

26.05.2013 (pondelok) - 22. zasadnutie komisie 
» Spôsob riešenia situácie v centre mesta (platené parkovanie, riešenie preťaženia parkovania). 
» Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste (výstavba garáží, parkovanie v meste, odstavné 

plochy). 
25.08.2014 (pondelok) - 23. zasadnutie komisie 

» Koncepcia riešenia informácie občanov mesta mestským rozhlasom, príp. inými 
informačnými prostriedkami (systém je dostatočný alebo nedostatočný). 

20. 10. 2014 (pondelok) - 24. zasadnutie komisie 
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~ Zhodnotenie činnosti v oblasti dopravy (čo sa uskutočnilo za 4 roky). 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh termínov zasadnuti komisie na rok 
2014. 
Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia prerokovala ajednohlasne odsúhlasila termíny zasadnutí Komisie dopravy a správy 
miestnych komunikácií na rok 2014. 

K bodu 5/ Diskusia 

-P. Chládek uviedol, že už od roku 2012 sa v komisii riešil chodník od LIDL-a po most, podnikateľ p. 
Havetta dokonca na MsZ ponúkol zakúpenie materiálu, čím chcel pomôcť mestu pri rekonštrukcii 
chodníka. Mali byť oslovení (viď. Uzn. 114/2012) aj ďalší podnikatelia, no odvtedy sa nič nepodniklo 
na riešenie opravy tohto chodníka a ten zostáva i naďalej vo veľmi zlom stave. 
-P. Hudák uviedol, že nie je jednoduché riešiť túto záležitosť, ak nie sú finančné prostriedky na PD. 
-P. prednosta sa vyjadril, že je ťažké riešiť veci, keď nie je dostatok fmančných prostriedkov. 
Neprešiel návrh v MsZ na zvýšenie poplatku za odpad 00,45 €, ročne o 5,6 € (celkom by to bol príjem 
pre mesto 135 000 €), máme nedofmancované DOS, v škôlke na Slnečnej ul. je málo detí, veľa sa 
dopláca len preto, lebo deti by museli rodičia nosiť o kilometer ďalej, hoci v Bratislave vozia deti aj IO 
km a sú radi, že ich môžu v MŠ umiestnit'. Mohol by sa riešiť odpredaj budov, ktoré sú neefektívne 
a opraviť tie, ktoré sa využívajú. Mestská kasa je napätá, 80 % chodníkov je zničených a niet z čoho 
ich opraviť. 
-P. Záchenský uviedol, že poslanci mali pochybnosti o správnom využití finančných prostriedkov 
z rozpočtu, napríklad, ak by sa aj odsúhlasili niektoré návrhy MsÚ na zvýšenie daní, nie je dôvera či 
by peniaze išli tam, kde je to potrebné. 
-P. Tonkovič - nie je spoko.l,ný s riešením dopravného značenia na rýchlostnej ceste RI v km 80,0 na 
mimoúrovňovej križovatke Caradice v smere od Banskej Bystrice na Nitru s možnosťou pripojenia na 
cestu I/65. Menovaný uviedol, že na uvedenej križovatke chýbajú informatívne smerové značky (cieľ 
Zlaté Moravce). 
P. Hudák uviedol, že ešte dňa 04. 12. 2012 požiadal spoločnosť, ktorá spravuje rýchlostnú cestu RI -
GRANV1A, a. s., Bratislava žiadosťou o doplnenie zvislého dopravného značenia na ceste Rl. Dňa 
28. 12.2012 prišla odpoveď ZO spoločnosti Granvia, a. s., kde sa okrem iného uvádza, citujem: ,,zvislé 
dopravné značenie na rýchlostnej ceste RI je zrealizované v súlade s požiadavkami stanovenými 
príslušnými stavebnými povoleniami a v súlade s vydaným určením dopravného značenia podľa §3 
písm. q) zákona o pozemných komunikáciách Č. 135/1961 Zb. Dopravné značenie je plne funkčné 
a v najbližšej dobe Granvia, a. s. neplánuje žiadne úpravy ani zmeny jestvujúceho DZ. Napriek 
uvedeným skutočnostiam sa spoločnosť Granvia, a. s. našou požiadavkou zaoberala, vyžiadala si 
informatívnu cenovú ponuku na úpravu jestvujúceho DZ v mieste Čaradickej križovatky - smer 
Trnava, kde by úprava dopravného značenia stála cca 24 364 €. Ďalej spoločnosť uviedla, že v prípade 
že sa bude mesto podieľať na financovaní predmetnej zmeny DZ, sú pripravení poskytnúť náležitú 
súčinnosť. 
P. Tonkovič ďalej uviedol, že v križovatke pri vychádzaní z Chyzeroviec je síce tabuľa, ktorá označuje 
smer Žiar nad Hronom, ale nedá sa odbočiť. 
-P. Tonkovič uviedol, že boli zrušené autobusové spoje. Požiadavka občanov je kompenzovať tieto 
spoje nasledovne: 
-autobusový spoj Nitra - Zlaté Moravce 19.30 - 20.10 by mohol v Chyzerovciach postáť, aby občania 
nemuseli ísť pešo z autobusového nádražia do Chyzeroviec 
-autobusový spoj Nitra - Zlaté Moravce 16.20 -17.10 nemajú prípoj na Chyzerovce. 
Autobus Zlaté Moravce-Vráble s odchodom 17.05 už cestujúci nechytia, preto je požiadavka, aby bol 
odchod upravený tak, aby mohli cestujúci na tento spoj presadnúť. 
-P. Tonkovič ďalej upozornil na nové dopravné značky, ktoré sú osadené na RI s tým, že motorové 
vozidlá do 12 ton môžu prechádzať cez Chyzerovce. Je potrebné iniciovať, aby nákladné vozidlá 
nemali možnosť prechádzať cez Chyzerovce, veď v minulosti sa zabránilo ich vjazdu, a teraz je to 
povolené. Nákladná doprava by sa mala vylúčiť zo Sládkovičovej a Chyzeroveckej ulice. Je potrebné 
obrátiť sa so žiadosťou na príslušného správcu komunikácie. 
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km a sú radi, že ich môžu v MŠ umiestnit'. Mohol by sa riešiť odpredaj budov, ktoré sú neefektívne 
a opraviť tie, ktoré sa využívajú. Mestská kasa je napätá, 80 % chodníkov je zničených a niet z čoho 
ich opraviť. 
-P. Záchenský uviedol, že poslanci mali pochybnosti o správnom využití finančných prostriedkov 
z rozpočtu, napríklad, ak by sa aj odsúhlasili niektoré návrhy MsÚ na zvýšenie daní, nie je dôvera či 
by peniaze išli tam, kde je to potrebné. 
-P. Tonkovič - nie je spoko.l,ný s riešením dopravného značenia na rýchlostnej ceste RI v km 80,0 na 
mimoúrovňovej križovatke Caradice v smere od Banskej Bystrice na Nitru s možnosťou pripojenia na 
cestu I/65. Menovaný uviedol, že na uvedenej križovatke chýbajú informatívne smerové značky (cieľ 
Zlaté Moravce). 
P. Hudák uviedol, že ešte dňa 04. 12. 2012 požiadal spoločnosť, ktorá spravuje rýchlostnú cestu RI -
GRANV1A, a. s., Bratislava žiadosťou o doplnenie zvislého dopravného značenia na ceste Rl. Dňa 
28. 12.2012 prišla odpoveď ZO spoločnosti Granvia, a. s., kde sa okrem iného uvádza, citujem: ,,zvislé 
dopravné značenie na rýchlostnej ceste RI je zrealizované v súlade s požiadavkami stanovenými 
príslušnými stavebnými povoleniami a v súlade s vydaným určením dopravného značenia podľa §3 
písm. q) zákona o pozemných komunikáciách Č. 135/1961 Zb. Dopravné značenie je plne funkčné 
a v najbližšej dobe Granvia, a. s. neplánuje žiadne úpravy ani zmeny jestvujúceho DZ. Napriek 
uvedeným skutočnostiam sa spoločnosť Granvia, a. s. našou požiadavkou zaoberala, vyžiadala si 
informatívnu cenovú ponuku na úpravu jestvujúceho DZ v mieste Čaradickej križovatky - smer 
Trnava, kde by úprava dopravného značenia stála cca 24 364 €. Ďalej spoločnosť uviedla, že v prípade 
že sa bude mesto podieľať na financovaní predmetnej zmeny DZ, sú pripravení poskytnúť náležitú 
súčinnosť. 
P. Tonkovič ďalej uviedol, že v križovatke pri vychádzaní z Chyzeroviec je síce tabuľa, ktorá označuje 
smer Žiar nad Hronom, ale nedá sa odbočiť. 
-P. Tonkovič uviedol, že boli zrušené autobusové spoje. Požiadavka občanov je kompenzovať tieto 
spoje nasledovne: 
-autobusový spoj Nitra - Zlaté Moravce 19.30 - 20.10 by mohol v Chyzerovciach postáť, aby občania 
nemuseli ísť pešo z autobusového nádražia do Chyzeroviec 
-autobusový spoj Nitra - Zlaté Moravce 16.20 -17.10 nemajú prípoj na Chyzerovce. 
Autobus Zlaté Moravce-Vráble s odchodom 17.05 už cestujúci nechytia, preto je požiadavka, aby bol 
odchod upravený tak, aby mohli cestujúci na tento spoj presadnúť. 
-P. Tonkovič ďalej upozornil na nové dopravné značky, ktoré sú osadené na RI s tým, že motorové 
vozidlá do 12 ton môžu prechádzať cez Chyzerovce. Je potrebné iniciovať, aby nákladné vozidlá 
nemali možnosť prechádzať cez Chyzerovce, veď v minulosti sa zabránilo ich vjazdu, a teraz je to 
povolené. Nákladná doprava by sa mala vylúčiť zo Sládkovičovej a Chyzeroveckej ulice. Je potrebné 
obrátiť sa so žiadosťou na príslušného správcu komunikácie. 
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Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh osloviť kompetentné orgány a obrátiť sa 
na nich so žiadosťou o osadenie dopravných značiek na zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel 
cez mestskú časť Chyzerovce. 
Za: 6 (Hudák, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča osloviť kompetentné orgány a obrátiť sa na nich so žiadosťou o osadenie 
dopravných značiek na zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel cez mestskú čast' 
Chyzerovce. 

K bodu 6/ Uznesenia z dnešného zasadnutia komisie 
Uzn. Č. 14512014 (11212012) 
Komisia odporúča pozvat' na najbližšie zasadnutie komisie AGRO Hosťovce za účelom riešenia 
komunikácie a opravy ochranného zábradlia na mostoch cez Žitavu a Zlatňanku v časti 
Chyzerovce. 

Uzn. Č. 146/2014 
Komisia prerokovala a jednohlasne odsúhlasila termíny zasadnutí Komisie dopravy a správy 
miestnych komunikácií na rok 2014. 

Uzn. č. 147/2014 
Komisia odporúča osloviť kompetentné orgány a obrátit' sa na nich so žiadosťou o osadenie 
dopravných značiek na zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel cez mestskú časť 
Chyzerovce. 

K bodu 7! Záver 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy mestských komunikácií ukončil predseda komisie poďakovaním 
všetkým prítomným za účasť. 

Zlaté Moravce, 29. O l. 2014 

Zapísala: Alexandra Borčániová 
sekretár komisie 

Ľudovít Chládek 
predseda komisie 
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Prezenčná listina 

z 20. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 
Moravciach, konaného 

dňa 29.01. 2014 <streda) o 15.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

l. Ľudovít Chládek - predseda komisie 

2. Ivan Madola - podpredseda, člen 

3. Ivan Hritz - člen 

4. Miroslav Záchenský - člen 

5. Michal Kukučka - člen 

6. Emil Hudák - člen 

7. Viliam Tonkovič - člen 

Prizvaní: 

8. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 

9. Ing. Jozef Škvarenina - zástupca primátora 

IO. Mgr. Roman Šíra, prednosta MsÚ 

ll. Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 

12. Branislav Varga, riaditeľ, Technické služby mesta 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 


