
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 21. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Dátum konania: 02. 04. 2014 

Miesto konania: zasadačka Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Pritomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Riešenie komunikácie a opravy ochranného zábradlia na mostoch cez rieku Žitavu a Zlatňanku 

v mestskej časti Chyzerovce 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
5. Žiadosť o riešenie parkovania na ul. 1. mája 13-15 v Zlatých Moravciach 
6. Koncepcia riešenia dopravy cyklistov na komunikáciách v Zlatých Moravciach 
7. Rôzne 
8. Uznesenia 
9. Záver 

K bodu 11 Otvorenie 
Predseda komisie Ľudovít Chládek otvoril 21. zasadnutie komisie a ďalej ho viedol. Privítal všetkých 
členov komisie a Ing. Pavla Mozdíka z Agro Hosťovce. Skonštatoval, že zo 7 členov komisie je 
prítomných 5, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. 

K bodu 21 Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Vyzval všetkých členov na 
hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia. 
Za: 5 (Chládek, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

K bodu 31 
Riešenie komunikácie a opravy ochranného zábradlia na mostoch cez rieku Žitavu a Zlatňanku 
v mestskej časti Chyzerovce 

Z uznesenia č. 76/2012 a 112/2012 vyplynulo odporúčanie komisie uskutočniť spoločnú prehliadku 
mosta cez rieku Žitavu členmi komisie a zástnpcami 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. Oprava bola uskutočnená TS mesta na 
50 %. Z tohto dôvodu bol prizvaný Ing. Mozdík zo spoločnosti Agro Hosťovce na riešenie daného 
stavu, nakol'ko spoločnosť využíva túto komunikáciu. 
Predseda komisie uviedol, že členovia komisie už dlhšiu dobu upozorňujú na zlý stav komunikácie 
a poškodené zábradlie na mostoch cez rieku Žitavu a Zlatňanku. Vyzval Ing. Mozdíka, aby sa vyjadril, 
akým spôsobom by mohla spoločnosť pomôcť, príp. zabezpečiť opravu zábradlia. 



Ing. Mozdlk uviedol, že Agro Hosťovce má záujem na riešení, nakol'ko tento most využívajú. 
Situácia je kritická, všetko čo urobia, rýchlo zmizne. Na účelovej komunikácii jamy pravidelne 
zasypávajú. Nie je v ich silách vyasfaltovať komunikáciu, sú však ochotní poskytnúť nákladné 
motorové vozidlá. 
P. Hudák uviedol, že komunikácia od hlavnej cesty po most je mestská, ďalšie pozemky sú vo 
vlastníctve fYzických osôb (Kotlár, SPF). 
P. Tonkovič uviedol, že odvodňovacie jarky nie sú udržiavané, cesta je v dezolátnom stave. 
P. Chládek sa opýtal, či by podnik Agro Hosťovce nemohol jamy na účelovej ceste zaviezť štrkom. 
Ing. Mozdík ďalej uviedol, že spoločnosť má tiež záujem na riešení. Cestu viackrát zasypávali štrkom 
a sú ochotní urobiť tak aj v tomto roku a to do konca apríla. 
P. Hudák uviedol, že cestu by bolo potrebné zasypať asfaltovou drťou. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za riešenie opravy komunikácie a zábradlia 
Technickými službami v spolupráci so spoločnosťou Agro Hosťovce. 
Za: 5 (Chládek, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Komisia odporúča v spolupráci s Technickými slUŽbami mesta a Agro Hosťovce zabezpečiť 
obhliadku mosta cez rieku Žitava a Zlatňanka. navezenie štrku na komunikáciu a zrealizovat' 
opravu zábradlia s terminom do konca ap717a 2014. 

Kbodu4! 
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
z 25.01 .. 11.04 .• 18.04 .. 09.05. 06.06 •• 05.oq .. 23. 10., 27. 11. 2012, 22.08.2013, 04.oq .. 

21.10.2013.26. 11. 2013, 2q. 01. 2014 

Uzn. Č. 44/2011 
Komisia odporúča riešiť realizáciu zriadenia chodníka 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 +Kalinčiakova ul., 2. Mojmírova, 3. M 
Benku, 4. Pribinova, 5. Školská, 6. Sládkovičova. 
Dočasné spevnené plochy boli uskutočnené na ul. Obrancov mieru a M Benku. Na Pribinovej 
ulici vodiči nerešpektujú dopravné predpisy, je potrebné tam častejšie kontrolovať vodičov 
Mestskou políciou a riešiť rozšírením odstavných plôch. Na Sládkovičovej ulici sa nebudú 
robit' odstavné plochy z dôvodu plánovania výstavby okružnej križovatky pri MsÚ, na Školskej 
ul. sa bude riešit' parkovanie za bytovým domom podľa finančných možností mesta. Na 
Kalinčiakovej a Mojmírovej ul. boli vyznačené odstavné plochy vodorovným dopravným 
značením. 

Úloha trvá. 

Uzn. Č. 56/2011 a 10412012 
Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v križovatkách), osadenie 
spomaľovacích pruhov a riešenie cyklistických chodníkov na Továrenskej ul. 
Cyklistické chodníky na Továrenskej ul. až po Topoľčianky sa budú riešiť súčasne s výstavbou 
obchodného domu Kaujland, v približnom termíne od začiatku mesiaca apríla 2014 
v spolupráci s dopravnou políciou v Nitre a správcom komunikácie cesty lI/5]] - RSaÚC 
Nitra. 
Úloha trvá. 



Uzn. Č. 73/2012 
Komisia jednohlasne odporúča opätovne zabezpečiť bezbariérové priechody pre imobilných 
občanov, nqjmä na chodníkoch - ul. Pribinova,Ľ., Podjavorinskej a Sládkovičova 
Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 89/2012 
Komisia odporúča pripraviť náhradné riešenie v prípade zrušenia chodníka (prepojenie 
dolnej časti medzi Pofočnou ul. a Dobšinského ul.), príp. jednať s vlastníkom pozemku 
o odkúpení, alebo zámene pozemkov, s cieľom zachovania súčasného stavu. 
Úloha trvá. 
V tejto veci bola podaná informácia od p. Bieleho, že na chodníku je vyvesená tabuľa, na 
ktorej je uvedené, že od 05. 04. 2014 bude uzavretý chodník medzi Potočnou a Dobšinského 
ul. 
Vyjadrenie MsÚ-odd. spráVY majetku mesta z 24.05.2012 k uvedenej záležitosti: 

Mestský úrad Zlaté Moravce, na základe preverovania skutočností ohľadom 
vlastníctva pred/ženia ul. POfočná, ako chodníka pre občanov, medzi ul. Dobšinského, ul. 
Potočná a Priemyselná zis/il nasledovný s/av: 

Okresný súd v Nitre pod Č. 18C/297/2004-237 dňa 25. 03. 2008 rozhodol v mene SR, 
že navrhova/eľka Mária Rakovská je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v k. Ú. Zlaté Moravce a to parc. č. 3127-{)rná pôda o výmere 2490 Tll Súd 
sa opieral o stav pozemno-knižný, kde vlastnila Mária Rakovská spolu aj s manželom parc. Č. 
706 - ornú pôdu o výmere 3069 "l Z tejto parcely štát vyvlastnil rozhodnutím MsNV 
v Zlatých Moravciach zo dňa 10. 04. 1968, ktoré nadobudlo vykonateľnosť a právoplatnosť 
03. 07. 1968, výmeru 2656 m2, ktoré súd neuznal. Súd sa ďalej opieral o geometrický plán č. 
243-206-0188-90, na základe ktorého bola pôvodná pozemno-knižná parcela Č. 706 rozdelená 
na parcelu KN č. 3128/1-ornápôda o výmere 691 m2 a na parcelu KN Č. 3127-orná pôda 
o výmere 2490 m2 (spolu 3181 m2). Jednoduchým prekrytím pôvodných katastrálnych máp 
a súčasných máp sa dá zistiť, že pzkn. parcela č. 706 bola zle identifikovaná a došlo 
k zabratiu - prisvojeniu si aj z bývalého toku Hostianskeho potoka (Zlatňanky) a pozemkov za 
týmto tokom, na čo nemala Mária Rakovská žiadne vlastnícke právo. Týmto súd zavádzala, že 
neprestala po vyvlastneni užívať svoju pôvodnú parcelu, pretože k pôvodnej parcele č. 706 
boli pričlenené ďalšie štátne parcely (bývalé koryto Hostianskeho potoka a pod.). 

. Na základe uvedeného sa Mária Rakovská nesprávne domáhala osvedčiť vydržanie 
svojho bývalého pozemku na okresnom súde, ktorý bol oplotený zo strany od Hostianskeho 
toku betónovým múrikom s plechovým plotom, ktorý vybudoval investor pri výstavbe sídliska 
Zlatňanka, pretože tu mal stavebný dvor. Tento plot nevybudovala rodina Rakovských. 
Súčasne pozemok za týmto oplotenfm užívali občania, ktorí chodili skratkou z Potočnej ulice 
na ulicu Dobšinského a nemohla ho užívať a osvedčiť ako svoje Mária Rakovská v roku 2008 
(v súčasnosti parcela reg. "C" Č. 3127/2 o výmere 203 m2 v kultúre záhrada odčlenená 
z parc. 3127). 

Zároveň z rozprávania občanov dávame do pozornosti, že bývalý bitúnok sa asi v 50-
tych rokoch minulého storočia rozširoval a rodina Rakovských predala z parc. Č. 706 určitú 
výmeru štátnemu podniku, ktorý vlastnil bitúnok. 

Začiatkom roku 2003 sa Mestský úrad v Zlatých Moravciach zaoberal žiadosťou Mgr. 
Michala Adamca ohľadom zámeny pozemkov medzi bývalým bitúnkom a dočasnou kotolňou, 
na pomedzí ulíc Šoltésovej, Dobšinského a Potočnej. V tejto súvislosti bol spracovaný už 
v novembri 2002 projekt " Predbežný návrh zmeny trasy vozoviek MK a kanalizácie ulíc 
Potočná-Februárového vfťazstva Zlaté Moravce ", ktorý spracoval Ing. Štefan Lisý. V tomto 
projekte bola navrhnutá mestská komunikácia cez inkriminovaný pozemok cez parc. Č. 3127, 



ČO spomína vo svojej výpovedi na súde aj Mária Ralwvská, že dva roky pred podaním na súde 
na pozemok prišli dvaja poslanci s oznámením, že sa tu má robiť cesta. To bol možno dôvod 
pre Máriu Rakovskú urýchlene Iwnať a určiť vlastníctvo na ňu. Pôvodne vybudovaný začiatok 
cestného telesa s vybudovanou kanalizáciou a asfaltovým povrchom medzi bitúnkom 
a bývalou kotolňou bol odpredaný - zamenený s Mgr. Adamcom dňa ll. 05. 2004. Tým došlo 
k prehradeniu cesty alebo chodníka pre občanov na Potočnej ulici. Následne Mgr. Adamec 
vytvoril vtedy ešte z mestského pozemku - parcely KN Č. 3127 - chodník asi o šírke 1,5 m, čo 
bolo ďalším dôvodom pre Máriu Ralwvskú podať urýchlene žalobu o určenie vlastníctva 06. 
12. 2004 na Okresnom súde v Nitre. 

Súd vôbec nebral do úvahy list Ing. Kmeťa z 10. 06. 1999, ktorým bolo oznámené 
Márii Rakovskej, že užíva pozemok - parcelu KN Č. 3127 o výmere 2490 m2 bez právneho 
stavu a ak chce naďalej užívať tento pozemok, musí požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy 
s vlastnílwm - Mestom Zlaté Moravce, pričom tým bola porušená dobromyseľnosť alw jedna 
z troch zákonných podmienok pre splnenie vydržania. 

Nalwľlw sa Mesto Zlaté Moravce voči rozhodnutiu súdu neodvolalo, stala sa Mária 
Rakovská vlastníčlwu pozemku parc. KN Č. 3127 v k ú. Zlaté Moravce. 

V súčasnosti Mesto Zlaté Moravce môže vyzvať len nového vlastníka Róberta 
Ďuráčeka, bytom Dobšinského 36 v Zlatých Moravciach o odpredaj pozemlwv - parciel 
registra "C" Č. 3127/4 o výmere 74 m2 v kultúre záhrady a 3127/2 o výmere 203 m2 v kultúre 
záhrady do vlastníctva Mesta Zlaté Moravce, aby chodník roky využívaný občanmi mesta, 
mohli občania aj naďalej využívať. 

Ďalšie riešenie by bolo súdnou cestou sa domáhať naspäť svojho pozemku pre chybu 
v súdnom Iwnaní. 
Komisia odporúča Mestu Zlaté Moravce - odd. pre stavebné konanie a správu majetku 
mesta -pripraviť náhradné riešenie v prípade zrušenia chodnfka (Prepojenie dolnej časti 
medzi Potočnou a Dobšinského uL. príp. jednať s vlastníkom pozemku o odkúpení alebo 
zámene pozemkov s cieľom zachovania súčasného stavu. nakoľko tu nebude moŽný 
priechod pre chodcov dochádzajúcich denne do práce a to do firiem Fenestra. Agrostvro 
atď. 

m;;ba trvá. 

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

o emkov o odkú ení ich o emkov od budúcu 'stavbu chodníka riešenie chodníka 
medzi uL Dobšinského a oltésovou red o emkom Róberta Duráčeka. 

loha 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 IIlI06433 ul. 
Hviezdoslavova pri križovatke /Diskontel. Na základe súhlasu požiadať Technické služby 
mesta o úpravu spevnených plôch 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 a PKo 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 11/511 
v časti Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, 
vykonávanom Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 94/2012 
Komisia odporúča požiadať Technické služby mesta Zlaté Moravce o opravu chodníka 
osadením betónových kociek pri Reedukačnom domove na ceste 111/51110 smerom k cintorínu 
na Prílepskej 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 cintorína a na križovatke 
s Podjavorinskou ul .. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 98/2012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopravnej techniky cez Palárikovu ul. až po 
uskutočnení rekonštrukcie Palárikovej ul. a následnom osadení dopravného značenia. 
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 zOl. 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 01. 07. 2013 sa zástupcovia zúčastnených strán dohodli, že 
obrusná vrstva komunikácie je zastabilizovaná a neprejavili sa ďalšie nové závady mimo 
množstva zaolejovaných škvŕn, 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 - rekanštrukcia 
ul. Murgašova - zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2014 v sume 112532 €. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 102/2012 



Komisia odporúča požiadať správcu cesty v spolupráci so železnicami o úpravu prejazdov na 
Hviezdoslavovej ul., cesta 111106433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská ul. , cesta 111511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné prostriedky. 
Ú/ohatrvá. 

Uzn. Č. 108/2012 
Komisia do rozpočtu na rok 2013 ako priority odporúča zaradiť rekonštrukciu komunikácií 
v centre mesta a to ul. Janka Kráľa, ul. Chalupkovu a Migazziho ulicu. Ďalšími v poradí sú 
investície na vybudovanie chodníka na Hviezdoslavovej ulici (LÍDL - most cez Žitavu) 
investície na vybudovanie parkovísk, rekonštrukcie chodníkov a vyznačenie komunikácií. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 113/2012 
Komisia odporúča vybudovať chodník na Zelenej ulici. 
Úloha trvá. 

Uzn. č.114/2012 
Komisia odporúča vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka od 
LIDL-a po most cez rieku Žitavu a osloviť ďalších podnikateľov (p. Staroveckého a vlastníka 
DM Drogéria) o spolufinancovanie. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 115/2012 
Komisia odporúča prevzatie úveru na investičné akcie s tým, že medzi priority bude patriť 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 zabezpečiť úpravu nerovnosti na komunikácii "Nad Šafranicami" 
Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 131/2013 
Komisia odporúča označiť ul. Chyzeroveckú tabuľou "Slepá ulica", odbočka z ul. B. S. 
Timravy a na Viničnej ulici - smer Chyzerovecká - vinice označiť tabuľou "Slepá ulica" 
z dôvodu problémov otáčania motorových vozidiel. 
Úloha trvá. 

Uzn. Č. 134/2013 
Komisia odporúča Technickým službám mesta technicky zabezpečiť prepojenie chodníka 
s komunikáciou II/51 a zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia 
priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých 
Moravciach. 
Úloha trvá. 



Uzn. Č. 136/2013 
Komisia odporúča riešiť osvetlenie na Priemyselnej ulici v Zlatých Moravciach a zriadenie 
chodníka pre chodcov. 
P. Hudák uviedol, že sú tam pozemky vo vlastníctve .fYzických osôb. 
Komisia odporúča. abv oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta preverilo 
vlastnictvo pozemkov pod komunikáciou - Priemyselná uL a vedľa komunikácie z dôvodu 
možnosti uiadenia chodníka a osvetlenia Priemyselnej ulice. 
Úloha trvá. 

Uzn. č.140/2013 
Komisia prerokovala návrh rozpočtu na rok 2014 v oblasti dopravy a odporúča navýšiť kapitolu 637-
04.5.1. Cestná doprava o sumu 15 000 e. 
Komisia odporúča poŽiadat' písomne finančnú komisiu o navýšenie kapitoly 637-04.5.1. 
Cestná doprava v sume 15000 € na obnovu uŽ existujúceho vodorovného a zvislého 
dopravného značenia a doplnenie chýbajúceho dopravného značenia na mestských 
komunikáciách v Zlatých Moravciach. ktoré nevvhovuje príslušným normám a zákonom. 
čim je ohrozená bezpečnosť a plynulost' cestnej premávkv. 
Úloha trvá. 

Uzn. č.144/2013 
Komisia odporúča riešiť parkovanie pri predajni "Nezábudka" s referentom dopravy p. 
Hudákom. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 14712014 
Komisia odporúča osloviť kompetentné orgány a obrátiť sa na nich so žiadost'ou o osadenie 
dopravných značiek na zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel cez mestskú časť 
Chyzerovce. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 14812014 
Komisia odporúča Technickým službám mesta opravu výtlkov na ul. Palárikova v mestskej 
časti Chyzerovce. 
Úloha trvá. 

K bodu 5/ Žiadost' o riešenie parkovania na ul. 1. mája 13-15 v Zlatých Moravciach 
Dňa 17. 03. 2014 požiadali majitelia garáží v Zlatých Moravciach riešiť parkovanie pre osobné 
motorové vozidlá bez garáži na ul. 1. mája v Zlatých Moravciach za bytovým domom č. 13-15. 
Dôvodom žiadosti je problémový výjazd z garáží pre parkujúce vozidlá pred garážami. K žiadosti bol 
priložený náčrt s vyznačením, ako by sa táto záležitosť mohla riešiť. 
P. Hudák uviedol, že uvedený pozemok, ktorý uvádzajú žiadatelia, je medzi garážami naproti 
Mojmírovej ulici aje v majetku mesta. Bolo by možné zriadiť odstavné plochy pre vozidlá v počte cca 
14 miest. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za vytvorenie odstavných plôch pre vozidlá 
v počte 14 miest a to z časti finančných prostriedkov, ktoré sa získajú z predaja výmenníkovej stanice. 
Za: 5 (Chládek, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Komisia prerokovala a odporúča vybaviť Žiadosť majitel'ov garáŽí pri bytovom dome na ul.1.mája 
13-15 v Zlatých Moravciach v spolupráci s Technickými slUŽbami mesta Zlaté Moravce v súlade 
s navrhovaným riešením - vvbudovat' odstavné plochy z tohto priestoru pre cca 14 osobných 



motorovÝch vozidiel a poŽiadal' pfsomne finančnú komisiu o vvčlenenie časti finančných 

prostriedkov v sume cca 1200 € získanÝch z odpredaja výmenníkovej stanice. 

K bodu 61 Koucepcia rie§enia dopravy cyklistov na komunikáciách v Zlatých Moravciach 
Komisia odporučila podľa Uzn. č. 10512012 oddeleniu investičnej výstavby a hospodárskej činnosti 
Ms Ú pripraviť návrh Projektu (Koncepcie) riešenia cyklistických chodníkov v katastri mesta Zlaté 
Moravce. Návrh predložiť do Komisie dopravy na prerokovanie v l polroku 2013. 
P. Hudák sa vyjadril, že túto záležitosť je potrebné riešiť s projektantom. Je nevyhnutné dať 
vypracovať PD, preveriť, čo to bude stáť a tiež mať finančné prostriedky. Tie mali byť poskytnuté 
z úveru. 
Komisia odporúča odd. investičnej výstavby a hospodárskej činnosti preveril', aká suma bude 
potrebná na vypracovanie PD a zároveň poŽiadal' finančnú komisiu o vyčlenenie finančných 
prostriedkov na vvpracovanie projektu na cestičku pre eyklistov od centra mesta po Železničnú 
stanicu s moŽnost'ou na existujúcich chodnlkoch po oboch stranách komunikácie. 

Predseda komisie uviedol, že riešenie cyklistických chodníkov je takmer vo všetkých mestách jednou 
z priorít. Záujem EÚ a ŽP je čo najviac využívať ekologickú dopravu (problémy s parkovaním, 
ovzdušie a pod.). Odporúča chodníky vymedziť aj pre cyklistov nielen v meste, ale aj na Továrenskej 
ulici v Zlatých Moravciach. 
P. Hudák uviedol, že jednou z možností je vymedziť z chodníkov cestičku pre cyklistov, chodníky sú 
dosť široké po jednej aj druhej strane, ale až na základe projektu odborne spôsobilou osobou. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie, zistiť cenu za vypracovanie projektu pre 
zriadenie cyklistických chodníkov a požiadať fmančnú komisiu o vyčlenenie finančných prostriedkov 
na vyhotovenie projektu. 
Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Komisia odporúča preverit', koľko finančnÝch prostriedkov by stál projekt. ktorÝ by riešil 
vrznačenie eyklistických chodníkov a poŽiadal' písomne finančnú komisiu o vvčlenenie finančných 
prostriedkov na vyhotovenie projektu. 

K bodu 71 Rôzne 
P. Tonkovič uviedol, že komunikácie sú vo veľmi zlom stave. Jamy sú na Župnej aj Bernolákovej. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie - osloviť správcu komunikácie - Regionálnu 
správu ciest a údržbu ciest Nitra - na opravu nerovností komunikácií Bernolákova, Župná ul. a Nám. 
A. Hlinku. 
Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Komisia odporúča oslovil' správcu komunikácie RSaÚC Nitra na opravu iestvujúcich dlažobných , 
kociek, resp. odstránenie nerovností na ceste IU51I Nám. A. Hlinku a Zupná, na ceste IU51I8 
Bernolákova UL v ZlatÝch Moravciach. 

P. Záchenský uviedol, že pred Domom služieb stoja autá od ul. SNP krížom krážom, nedá sa tadiaľ 
prechádzať. 

P. Hudák uviedol, že uvedený problém je potrebné riešiť so štátnou a mestskou políciou podľa ust. 
zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

P. Tonkovič mal pripomienku k vozidlám, ktoré parkujú na Sládkovičovej ul. v blízkosti Domu 
služieb, pri vchode do dvora, tam nemajú čo robiť,je potrebné to riešiť. Vozidlá parkujú v protismere, 
je tam zákaz zastavenia. 
P. Hudák uviedol, že uvedený problém je potrebné riešiť so štátnou a mestskou políciou podľa ust. 
zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Komisia berie informáciu na vedomie uvedený problém odporúča riešit' v spolupráci so štátnou a 
mestskou políciou v zmvsle zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

P. Chládek uviedol, že pred Domom služieb na chodníku je hlbokájama, môže dôjsť k úrazu. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie zabezpečiť opravu chodníka pred Domom 
služieb v Zlatých Moravciach prostredníctvom Technických služieb mesta Zlaté Moravce. 
Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Komisia odporúča riešiť opravu chodníka pred Domom služieb (hlboká jama) Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 

P. Chládek navrhol riešiť parkovanie osobných motorových vozidiel zatiaľ aspoň pred hlavnou 
poštou spoplatnením parkovania. Je to aktuálne, veľmi potrebné riešiť, nakoľko je vážny problém 
so zaparkovaním na Námestí A. Hlinku pred poštou. Navrhol, aby sa zakúpiť 1 parkovací automat na 
parkovacie lístky, fmančné prostriedky investované do automatu by sa v krátkej dobe vrátili. 

P. Hudák uviedol, že pred poštou sú veľké jamy, je tam nekvalitný asfalt. Navrhuje riešiť parkovanie 
komplexne v centre mesta, ako aj v širšom centre mesta. K tomu je potrebné dať vypracovať projekt, 
ďalej zámenu komunikácií a to najdôležitejšie - rekonštrukciu povrchu miestnych komunikácií 
v blízkosti centra mesta a na to je nevyhnutné vyčleniť dostatok fmančných prostriedkov. 

Sekretárka komisie informovala prítomných členov o oznámení vedúcej oddelenia fmancií 
a rozpočtu a zároveň sekretára komisie - Ing. Szobiovej - o plánovanom zasadnutí finančnej komisie 
na deň 07. 04. 2014 s tým, že v prípade, že budú materiály alebo výstupy z komisií, ktoré je potrebné 
prerokovať vo finančnej komisii, je potrebné tieto materiály predložiť na finančné oddelenie do 31. 03. 
2014. 

K bodn 101 Uznesenia z dnešného zasadnutia 
Uzn. Č. 149/2014 (]40/20131 
Komisia odporúča poŽiadať písomne finančnú komisiu o navÝšenie kapitoly 637-04.5.1. 
Cestná doprava v sume 15000 € na obnovu uŽ existuiúceho vodorovného a zvislého 
dopravného značenia a doplnenie chýbajúceho dopravného značenia na mestských 
komunikáciách v ZlatÝch Moravciach. ktoré nevyhovuje príslušným normám a zákonom. 
čím je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

Vzn. č. 150/2014 
Komisia prerokovala a odporúča vybaviť Žiadost' majiteľov garáží pri bytovom dome na ul.l. mája 
13-15 v ZLatÝch Moravciach v spolupráci s Technickŕmi sluŽbami mesta Zlaté Moravce v súlade 
s navrhovaným riešenfm - vvbudovať odstavné plochY z tohto priestoru pre cca 14 osobných 
motorovÝch vozidiel apoŽiadoť pfsomne finančnú komisiu o vyčlenenie časti finančných 

prostriedkov v sume cca 1200 € získaných z odpredaja VÝmenníkovej stanice. 

Vzn. č. 151/2014 (10512012) 
Komisia odporúča odd. inv. výstavby a hosp. činnosti preveriť. aká suma bude potrebná na 
vypracovanie PD a zároveň poŽiadať finančnú komisiu o vYčlenenie finančných 

prostriedkov na vypracovanie projektu na cestičku pre cyklistov od centra mesta po 
Železničnú stanicu s možnosťou na existujúcich chodníkoch po oboch stranách 
komunikácie. 

Vzn. č. 152/2014 



Komisia odporúča osloviť správcu komunikácie RSaÚC Nitra na opravu jestvujúcich 
dlaŽobných kociek. resp. odstránenie nerovností na ceste 1//511 Župná. Nám. A. Hlinku 
a na ceste II//5118 - Bernolákova uL v Zlatých Moravciach. 

Uzn. č. 153/2014 
Komisia berie na vedomie rieIiť parkovanie osobných motoroVÝch vozidiel na 
Sládkovičovej v spolupráci s po[{ciou. teL 158 alebo 159. 

Uzn. č. 15412014 
Komisia odporúča rieIiť opravu chodníka pred Domom sluŽieb (hlboká jama) správcom 
komunikácie - Technickými slUŽbami mesta Zlaté Moravce. 

Uzn. Č. 155/2014 (136/2012) 
Komisia odporúča. abv oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta preverilo 
vlastníctvo pozemkov pod komunikáciou - Priemvselná uL a vedľa komunikácie z dôvodu 
možnosti zriadenia chodn/ka a osvetlenia Priemyselnej ulice. 
Úloha trvá. 

Uzn.156/2014 (89/2012) 
Komisia odporúča Mestu Zlaté Moravce - oddeleniu pre stavebné konanie a správu 
majetku mesta - pripraviť náhradné riešenie v pr/pade zrušenia chodm'ka (Prepojenie 
dolnej časti medzi Potočnou a DobIinského uL. príp. jednať s vlastni/wm pozemku 
o odkúpen/ alebo zámene pozemkov s cieľom zachovania súčasného stavu. nakoľko tu 
nebude moŽný priechod pre chodcov dochádzajúcich denne do firiem Fenestra. Agrostvro 
atď. 

Uzn. Č. 157/2014 (90/2012) 
Komisia odporúča oddeleniu pre stavebné konanie a správu majetku mesta jednať 
s vlastnikmi o mkov o odk' en; ich o emkov od budúcu 'stavbu chodm'ka riešenie 
chodn/ka medzi uL DobIinského a oltésovou) pred pozemkom Róberta Duráčeka. 

K bodu 11/ Záver 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy mestských komunikácií ukončil predseda komisie poďakovaním 
všetkým prítomným za ich aktívnu účasť. 

Zlaté Moravce. 02. 04. 2014 
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Zapísala: Alexandra Borčániová, 
sekretár komisie 



Prezenčná listina 

z 21. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 
Moravciach, konaného 

dňa 02.04.2014 (streda) o 15.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

1. 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 

10. Mgr. Roman Šíra, prednosta MsÚ 

11. Ing. Michal Borkovíč, hlavný kontrolór mesta 

12. Branislav Varga, riaditeľ, Technické služby mesta 

13. Ing. Pavel Mozdík, Agro Hosťovce 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
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