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

Komisia doprayy a spráyy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 3. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Dátum konania: dňa 9. 04. 2015 o 15,30 hod 

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutia komisie, konanej 19. 03. 2015 
4. Rôzne 
5. Uznesenia 
6. Záver 

1./ Otvorenie 
P. Hudák, člen komisie - ospravedlnil Ing. Švajčíka a oznámil, že sa zúčastní rokovania, ale príde 
trochu neskôr z pracovných dôvodov. 
Z tohto dôvodu 3. zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií otvoril a viedol 
podpredseda komisie Ivan Madola. Privítal všetkých prítomných členov a pozvaných. Bolo 
skonštatované, že zo 7 členov komisie sú prítomní 5 členovia, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá 
rokovať a uznášať sa. 

2./ Schválenie programu rokovania 
Podpredseda komisie - Ivan Madola - oboznámil prítomných s programom rokovania. Vyzval 
všetkých členov na hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia s tým, že navrhuje 
vymeniť body 3. a 4. s tým, že - bod Rôzne by bol zaradený ako bod č. 3./ a Kontrola plnenia uznesení 
zo zasadnutia komisie by bol zaradený ako bod 4./, čiže body by sa vymenili. 
Za: 5 (Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

3./Rôzne 
Popredseda komisie požiadal členov komisie o predloženie svojich podnetov, ktoré by bolo potrebné 
riešiť na tomto zasadnutí. 
Ing. Kmeť, vedúci odd. pre SK a SMM predložil na zasadnutie komisie projektovú dokumentáciu na 
stavebné úpravy na MK Robotnícka ul. Zlaté Moravce za účelom požiadavky p. Vojtecha Fintora, 
Robotnícka 47/A, Zlaté Moravce- dokončenie stavebných úprav. Z predmetnej PD vyplýva pre mesto 
zafinancovať túto úpravu, kde sú navrhnuté celkové náklady v sume 8 444,90 € s DPH. 
P. Hudák uviedol, že na Robotníckej ulici je potrebné vedľa komunikácie časť pozemku zaviezť do 
úrovne terénu, dať tam makadám a asfalt, je to nebezpečné po celej šírke, aby tam niekto nespadol 
a nedošlo k úrazu. Je to v záujme bezpečnosti. Zajtra to budú riešiť spolu s riaditeľom TS mesta p. 
Vargom. 
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Podpredseda komisie - Ivan Madola - vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh odporučiť 
riaditeľovi TS mesta zabezpečiť úpravu okraja komunikácie tak, že výkop bude zasypaný 
a vyrovnaný. 
Za: (Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a kvôli 
bezpečnosti na tejto lokalite riaditeľovi TS mesta zabezpečiť úpravu okraja komunikácie tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky s tým, že uvedený výkop bude zasypaný 
a vyrovnaný do úrovne nivelety komunikácie. 

PaedDr. Ivanovičová, poslankyňa MsZ uviedla, že občania bývajúci na Ďatelinisku sa obrátili na ňu 
so žiadosťou riešiť problém s výtlkmi na komunikácii. 
P. Varga, riaditeľ TS uviedol, že doteraz riešili jarné upratovanie spojené s odvozom odpadu na 
skládku komunálneho odpadu. Už od zajtrajšieho dňa by chceli začať s opravami komunikácií 
postupne - ako prvoradé najprv Dukliansku ul., 1. mája, potom postupne ostatné bočné ulice. Súvislú 
opravu komunikácií robiť nebudú, ale len opravy. Museli si určiť priority. 
PaedDr. Ivanovičová uviedla, že komunikácia na ul. 1. mája by sa mala reklamovať, je to nová cesta 
a už je poškodená výtlkmi. 
P. Hudák uviedol, že na moste na ul. 1. mája chýbajú dilatačné špáry, uvedená komunikácia nebola 
projektovaná na takú záťaž a veľkú frekvenciu nákladných motorových vozidiel. 
P. Varga poznamenal, že komunikácia 1. mája je najviac vyťažená. 
PaedDr. Ivanovičová uviedla, že opravu komunikácie by mal urobiť ViOn, ktorý ju vybudoval 
a opraviť ju od mosta, kde je BILLA. 
P. primátorka uviedla, že úsek od mosta sa nerobil, od Duklianskej sa rekonštruoval. 
P. primátorka poznamenala, že medzi Duklianskou ul. a križovatkou sú veľké nerovnosti, kamióny 
poškodzujú cestu, ľudia sa právom sťažujú kvôli jamám a poklopom, ako sa ide k Tescu. 
P. Varga zdôraznil, že zajtra začnú s opravami komunikácií. 

Nakoľko prišiel na zasadnutie Ing. Karol Švajčík, podpredseda komisie - Ivan Madola odovzdal 
slovo predsedovi komisie, aby viedol zasadnutie komisie. 
P. Švajčík uviedol, že súhlasí s riaditeľom TS - najprv upratať mesto a potom riešiť výtlky na 
komunikáciách. 
P. Varga uviedol, že boli spolu sp. Hudákom na ul. Pribinova preveriť riešenie parkovania osobných 
motorových vozidiel. Dohodli sa na tom, aby stromy zostali zachované, naviezla by sa zemina a 
vybudovala by sa spevnená plocha s asfaltovým nájazdom (cenová relácia cca 5000 €) - to by bola 
prvá alternatíva. Druhou alternatívou by bolo zapílenie obrubníka, čo by však predražilo a mohlo by to 
stáť aj 12 OOO€. Dalo by sa to robiť aj ručne, je to však veľká plocha a manipulácia by tam bola zlá. 
Najoptimálnejšia je pre mesto realizácia prvého návrhu riaditeľa TS. 
P. Hudák uviedol, že do komunikácie nieje možné zasahovať, súhlasí s prvou alternatívou. 
Záver: 
Komisia odporúča riaditeľovi TS mesta úpravu odstavných plôch na Pribinovej ulici riešiť tak, 
aby boli čo najmenšie finančné náklady. 
P. primátorka znovu žiada riešiť centrum mesta, konkrétne plochu od predajne NITRAZDROJ na ul. 
Bernolákova za predajnými stánkami. Sú tam jamy, po výdatných dažďoch plné vody, je to hanbou 
mesta. Je nevyhnutné vydláždiť túto plochu zámkovou dlažbou alebo kockami. Zároveň požiadala 
členov komisie - poslancov MsZ, aby neblokovali sami seba, podporili schválenie rozpočtu, je 
potrebné pozvať všetkých poslancov na finančnú komisiu. Hodinu pred MsZ sa uskutoční pracovné 
zastupiteľstvo a všetci úradníci, vedúci oddelenia referenti MsÚ budú riešiť odpovedať na podnety a 
problémy občanov -21. 04. o 14.00 hod. Zmena rozpočtu sa môže riešiť aj v ďalšom období. 
PaedDr. Ivanovičová uviedla, že na finančnú komisiu sú pozvaní všetci poslanci MsZ. 
P. Varga uviedol, že ešte nevie, aký bude schválený rozpočet pre TS mesta a koľko bude potrebovať 
financií na úpravu plochy. 
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PaedDr. Ivanovičová uviedla, že by vedela zohnať dlažbu aj lacnejšie. Preverí túto možnosť a bude 
informovať komisiu o možnosti zabezpečenia dlažobných kociek na riešenie odstavnej plochy pri 
predajni Nitrazdroj. 
PaedDr. Ivanovičová na základe požiadavky od občanov požiadala riešiť opravu cesty 11/511 (ul. 
Chyzerovecká, Sládkovičova a Nám. A. Hlinku, Župná) od križovatky s cestou I/65 (až po križovatku 
s cestou III/06433 (ul. Hviezdoslavova) a MK (ul. Duklianska). 
P. primátorka poznamenala, že momentálne NSK rieši opravy ciest z požiadaviek z vlaňajšieho roku, 
uvedená cesta je naozaj v havarijnom stave aje vo vlastníctve NSK Nitra a v správe RSaÚC, a.s. 
Nitra. 
Ing. Švajčík navrhol, aby komisia oručila Mestu Zlaté Moravce osloviť písomne NSK Nitra 
s požiadavkou o kompletnú opravu ulíc Chyzerovecká, Sládkovičova, Nám. A. Hlinku a Župná na 
základe podnetov občanov a poslancov MsZ. Vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený 
návrh. 
Za: 6 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča Mestu Zlaté Moravce osloviť písomne NSK Nitra a požiadať 
o kompletnú opravu cesty Il/511 (ul. Chyzerovecká, Sládkovičova, Nám. A. Hlinku a Župná) na 
základe podnetov a sťažností od občanov a poslancov MsZ. 

P. Paluška upozornil na cestu, ktorou prechádzajú nákladné motorové vozidlá k novostavbám 
rodinných domov pri potoku - nová lokalita - ul. Hronského. Dopravné značenie je tam zlé. 
P. Hudák uviedol, že cesta nie je skolaudovaná, nemalo by sa po nej jazdiť, platí pôvodné dopravné 
značenie. Návrh PD na nové trvalé dopravné značenie v oblasti výstavby predloží investor na 
schválenie MsÚ. 
P. Paluška uviedol, že sa zúčastnil stretnutia s pracovníkmi RSaÚC Nitra a vyjadril nespokojnosť 
s ich vyjadrením. Pracovníci RSaÚC uviedli, ako sa to nedá, že z domov sú vyvedené odkvapy a voda 
sa tam nedostáva a cesta je zle vyspádovaná. 
P. Paluška je toho názoru, že kde voda stojí, je potrebné to urobiť. Zostalo to tak, že keď sa bude 
robiť kanalizácia, problém sa bude v tom čase riešiť. 
P. Paluška uviedol, že rozhlas v Chyzerovciach nefunguje, bolo mu oznámené, že ústredňa na MsÚ je 
pokazená, z toho dôvodu nemôže fungovať. 
PaedDr. Ivanovičová uviedla, že ústredňa je naozaj pokazená, riešila tento problém s p. Benčekom 
z TS, preto nefungujú aj iné rozhlasy. 
P. prednosta uviedol, že nie je schválený rozpočet. 
P. Varga uviedol, že fyzicky bol preverený rozhlas, a bolo zistené, že je v poriadku. 
P. Paluška však znovu zopakoval, že v Chyzerovciach rozhlas nefunguje. 
P. primátorka uviedla, že v Chyzerovciach rozhlas fungoval samostatne. 
P. prednosta uviedol, že aj v Chyzerovciach aj v Prílepochje rozhlas samostatný. 
P. Paluška uviedol, že občania mestskej časti Chyzerovce chcú fungujúci rozhlas. 
P. primátorka uviedla, že aj občania v meste chcú rozhlas. Ide však o to, v akom čase vysielať 
oznamy. 
PaedDr. Ivanovičová uviedla, že kvôli vysielaniu rozhlasu ľudia, ktorí robia na smeny, nemôžu spať 
a sťažujú sa na jeho vysielanie. 
Ing. Švajčík uviedol, že je potrebné doriešiť rozhlas v Chyzerovciach, zabezpečiť novú ústredňu na 
MsÚ, keď bude na MsÚ ústredňa, bude sa dať zabezpečiť vysielanie rozhlasu aj v Chyzerovciach. 
P. prednosta súhlasil s vyjadrením predsedu komisie. 
P. Paluška sa spýtal, prečo sa nedá spojazdniť rozhlas v Chyzerovciach? 
PaedDr. Ivanovičová uviedla, že nájde osobu, ktorá by ho mohla opraviť a preverí možnosti. 
P. Varga uviedol, že tiež by tak postupoval, je potrebné preveriť funkčnosť rozhlasu v Chyzerovciach, 
Prílepoch lokálne. Poznamenal, že bezdrôtový rozhlas v Chyzerovciach by mohol stáť cca 7 OOO €. 
PaedDr. Ivanovičová vystúpila s tým, že preverí, koľko by stála oprava rozhlasu v Chyzerovciach 
a postupne uspokojiť tých, ktorí to žiadajú. 
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P. Paluška sa informoval, ako bola riešená záležitosť s uskladneným kameňom na Palárikovej ulici 
v Chyzerovciach. Ďalej uviedol, že volal mu vlastník pozemku, že pozemok je jeho a chcel by vedieť, 
či je to pravda. 
P. Hudák sa vyjadril k tejto záležitosti a uviedol, že uvedená problematika je obsiahnutá v uznesení č . 
161/2014 a v spolupráci s mestskou políciou bude túto záležitosť riešiť a preveria vlastnícke vzťahy 
pozemku, na ktorom je uložený kameň. 
P. Paluška požiadal p. Hudáka, aby ho oboznámil s konkrétnym výsledkom riešenia tejto záležitosti. 
P. primátorka tiež požiadala oboznámiť ju s riešením problému uskladneného kameňa. 

PaedDr. Ivanovičová požiadala, aby sa zabezpečili všetky vyjadrenia, ktoré sú potrebné 
k uskutočneniu jarmoku, najmä od ODi. 
P. Hudák k tejto veci uviedol, že on vie, čo má zabezpečiť, a tieto záležitosti rieši s príslušnými 
orgánmi štátnej správy cca 2 mesiace vopred. 
PaedDr. Ivanovičová, poslankyňa MsZ navrhla riešiť spoplatnenie parkovania. V Nitre je parkovanie 
spoplatnené, do mesta chodí kopu cudzích motorových vozidiel. 
P. Hudák uviedol, že nemožno porovnávať Zlaté Moravce s Nitrou, iba vlastník pozemkov môže 
spoplatňovať parkovanie. Mesto rokovalo s VÚC Nitra, spoplatnené parkovanie nemôže byť na 
komunikáciách vo vlastníctve NSK Nitra. 
P. Paluška uviedol, že súhlasí s návrhom p. lvanovičovej - spoplatniť parkovanie. 
P. Hudák k tejto veci uviedol, že navrhuje spoplatnenie v celom centre mesta až po autobusové 
nástupište, ale až po úprave komunikácií Nám. A. Hlinku, J. Kráľa, Migazziho, S. Chalupku z dôvodu 
nekvalitného povrchu týchto komunikácií pre vyznačenie vodorovného dopravného značenia. 
P. primátorka uviedla, že v prípade spoplatnenia parkovania by sa viac doplácalo ako získalo. 
P. Varga uviedol, že väčšina parkovacích miest je obsadených podnikateľmi. Keď sa schvaľovali 
prevádzky, malo sa počítať aj s parkovaním, od nich by sa mohli získať finančné prostriedky. 
P. Švajčík uviedol, že pred poštou by mohlo byť spoplatnené parkovisko s osadením jedného 
parkovacieho automatu. Potom, ako to bude fungovať, rozširovať ulice postupne. Je pravdou, že 
cudzie motorové vozidlá parkujú pred poštou. 
P. prednosta navrhol pripraviť VZN o parkovaní. 
P. Paluška sa informoval, koľko parkovacích miest by mohlo byť pred poštou. 
P. Hudák odpovedal, že cca 50 parkovacích miest s osadením jedného parkovacieho automatu. 
P. Husár poznamenal, že Jednota chce umiestniť na parkovisku pred obchodným domom rampu. 
P. Ivanovičová znovu zdôraznila, že navrhuje riešiť parkovanie pred poštou a finančné prostriedky, 
ktoré by sa získali z parkovania, by sa mohli vrátiť do opravy komunikácií. 
P. Hudák uviedol, že keď sa má spoplatniť parkovanie, najprv by sa mala plocha zrekonštruovať, lebo 
sú tam výtlky a výmoly, veľké nerovnosti a povrch asfaltu sa posúva do komunikácie (cesta W511). 
P. Husár navrhol riešiť parkovanie z eurofondov. 
P. Varga - čo sa týka Priemyselnej ulice, keby sa podarilo osloviť firmy, ktoré sa tam nachádzajú 
s tým, že by mali snahu zainvestovať v nejakej čiastke, dalo by sa to riešiť frézovaním, je potrebné 
však zistiť, koľko finančných prostriedkov by to stálo. 
Ing. Balážová, zástupkyňa primátorky sa vyjadrila k úlohe, týkajúcej sa zrekonštruovania 
Priemyselnej ulice v Zlatých Moravciach. Je zbytočné riešiť túto záležitosť s podnikateľmi 
pôsobiacimi na tejto ulici, malo by to 1 O % úspešnosť. Niektoré firmy by prispeli cca 2 OOO €, niektoré 
menej a finančné prostriedky s prispením mesta by nestačili na zrekonštruovanie komunikácie. 
P. Hudák k tejto veci uviedol, že dÍžka tejto ulice je cca 700 m, odhadom podľa vyjadrenia 
projektanta by stála rekonštrukcia cca 70 OOO €. Pozemky pod komunikáciou sú v osobnom 
vlastníctve, nie sú vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce. 
P. prirnátorka poznamenala, že občania chodia za ňou s rôznymi problémami. Konkrétne uviedla, že 
občania ju informovali o tom, že istý podnikateľ kúpil „Kameňolomy" a oni sa obávajú presunutia 
kamiónovej dopravy na Bemolákovu ulicu, či už pred budovu alebo do areálu, resp. prevádzky za 
budovou. Riešili to spolu s p. prednostom a s podnikateľom, ktorý uviedol, že nemá s tým problém, 
má záujem o kúpu uvedenej nehnuteľnosti, ale sľúbil, že tam nebudú parkovať kamióny, ani nemieni 
tam presúvať parkovanie nákladných motorových vozidiel. 
P. Švajčík uviedol, že si preveril túto záležitosť, zatiaľ kúpna zmluva nie je podpísaná, je to v štádiu 
riešenia. 
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P. primátorka s p. prednostom pri rokovaní s podnikateľom požiadali o pomoc týkajúcu sa 
zrekonštruovania cesty v Prílepoch, ktorá je v dezolátnom stave a cesty medzi Prílepami a Čiernou 
dolinou, kde nie je žiadna cesta- iba poľná. P. podnikateľ sa vyjadril, že súhlasí a má záujem pomôcť 
mestu, ale buď opravou miestnej komunikácie v Prílepoch alebo výstavbou novej komunikácie 
s prepojením na cestu J/65 (Čierna dolina). 
P. Hudák uviedol, že by bolo výhodnejšie riešiť prejazd nákladnej dopravy obchvatom v mestskej 
časti Prílepy a to napojením na cestu J/65 (Čierna dolina), vybudovaním novej komunikácie by 
nákladné vozidlá nejazdili cez mestskú časť Prílepy. 
P. Paluška sa opýtal, či táto pomoc zo strany podnikateľa nezaväzuje mesto k niečomu. 
P. prednosta odpovedal, že nie. 
P. primátorka súhlasí sp. Hudákom, že riešenie obchvatu cez Čiemu dolinu by bolo vhodnejšie pre 
obyvateľov ako oprava miestnej komunikácie v Prílepoch. 
Predseda komisie - Ing. Švajčík sa vrátil k problému - riešenie parkovania. Uviedol, že pred poštou 
by sa mohol osadiť 1 parkovací automat. 
P. Madola uviedol, že je to možné riešiť rampou. 
P. prednosta poznamenal, že to je drahá záležitosť. 
P. primátorka uviedla, že by bolo potrebné preveriť, ako to funguje v iných mestách - Nová Baňa, 
Žarnovica, Vráble. Navrhuje preložiť riešenie na budúce zasadanie komisie. 
P. Švajčík vyjadril súhlas s návrhom p. primátorky a zároveň predniesol návrh riešiť túto záležitosť na 
budúcom zasadaní komisie, nakoľko je to téma na dlhšie rokovanie a vyzval členov komisie na 
hlasovanie. 
Za: 6 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča riešiť spoplatnenie parkovania pred poštou s následným osadením 
parkovacieho automatu na budúcom zasadnutí komisie dopravy a správy MK. 

P. Husár uviedol, že časť komunikácie 1. mája po most patrí VÚC. Aj časť mestského parku patrí 
VÚC. 
P. Hudák uviedol, že niektoré miestne komunikácie nie sú zamerané a zakreslené v katastrálnej mape, 
a nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy. 

P. Hudák, člen komisie sa vyjadril k uzneseniu č. 102/2012, týkajúceho sa železničného priecestia. 
Uviedol, že žiadosť o opravu železničného priecestia na ceste II/511, ktorá je vo vlastníctve RSaÚC 
Nitra, ul. Továrenská v Zlatých Moravciach bola odoslaná Železniciam SR, Oblastnému riaditeľstvu 
Zvolen, SMSÚ TO, Dostojevského 16, Levice s tým, že s touto problematikou sa zaoberala Komisia 
dopravy a správy MK pri MsZ dňa 19.03.2015, ktorá prijala uznesenie, v ktorom odporúča riešiť 
úpravu železničného priecestia z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
P. Hudák sa vyjadril k uzneseniu č. 134/2013, ktoré odporúča TS technicky zabezpečiť prepojenie 
chodníka s komunikáciou II/511 a zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia 
priechodu pre chodcov na ul. Sládkovičova pri autobusovej zastávke ešte v roku 2013, rokoval s ODi 
Nitra, táto záležitosť bola schválená s podmienkou osvetlenia priechodu pre chodcov a prepojenia 
chodníka s komunikáciou. Je potrebné, aby Technické služby mesta zabezpečili túto podmienku a to 
prepojenie chodníka s komunikáciou a osvetlenie priechodu, dopravné značenie zabezpečí RSaÚC 
Nitra. Odpoveď p. Pavlíkovej bude zaslaná, nakoľko písomný podnet bol podaný uvedenou občiankou 
mesta. Na zasadnutí komisie bola táto záležitosť odsúhlasená. 
P. Švajčík vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - zaslať písomnú odpoveď obyvateľke 
mesta p. Pavlíkovej vo veci riešenia priechodu pre chodcov na Sládkovičovej ul. s tým, že Technické 
služby mesta zabezpečia prepojenie chodníka s komunikáciou II/511, zároveň zabezpečia osvetlenie 
priechodu pre chodcov a následne bude priechod pre chodcov vyznačený dopravným značením, ktoré 
zabezpečí RSaÚC Nitra. 
Za: 6 (Švajčík, Paluška, Madola Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
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Záver: 
Komisia odporúča informovať obyvateľku mesta Zlatých Moraviec p. Pavlíkovú vo veci riešenia 
priechodu pre chodcov na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach s tým, že Technické služby 
mesta zabezpečia prepojenie chodníka s komunikáciou 11/51, zároveň zabezpečia osvetlenie 
priechodu pre chodcov a následne bude priechod pre chodcov vyznačený dopravným značením, 
ktoré zabezpečí RSaÚC Nitra. 

4./ Kontrola plnenia úloh zo zasadnutia komisie, konanej 19. 03. 2015 
Predseda komisie navrhol kontrolu všetkých uznesení uskutočniť na budúcom zasadnutí komisie. 
Vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča uskutočniť kontrolu všetkých uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí komisie na budúcom zasadnutí komisie. 

Uznesenia z roku 2011-2014, ktoré zostávajú v platnosti: 
Uzn. č. 5312011 
Komisia odporúča nasledovné určenie priorít na vybudovanie odstavných plôch podľa finančných 
možností mesta: 1. Obrancov mieru +Kalinčiakova uL, 2. Mojmírova, 3. M. Benku, 4. Pribinova, 5. 
Školská, 6. Sládkovičova. 
Dočasné spevnené plochy boli uskutočnené na ul. Obrancov mieru a M Benku. Na Pribinovej ulici 
vodiči nerešpektujú dopravné predpisy, je potrebné tam riešiť parkovanie. Na Sládkovičove} ulici sa 
nebudú robiť odstavné plochy z dôvodu plánovania výstavby okružnej križovatky pri MsÚ, na ul. 
Školská sa bude riešiť parkovanie za bytovým domom z druhej strany podľa finančných možností 
mesta. Na Kalžnčiakovej a Mojmírovej ul. boli vyznačené odstavné plochy vodorovným dopravným 
značením. 

P. Hudák uviedol, že je spracovaná projektová dokumentácia na okružnú križovatku. Prioritou je 
riešenie odstavných plôch na Pribinova ul., problém je s vysokými obrubníkmi, do cesty sa nemôže ísť, 
bolo by možné spíliť obrubníky a zaštrkovat'. 
P. Varga uviedol, že je nevyhnutné určiť konkrétne priority výstupom z komisie. Na Pribinovej ul. by 
mohlo vzniknúť 30 - 35 parkovacích miest. 
P. Švajčík navrhol, aby p. Varga spolu sp. Hudákom vypočítali kalkuláciu na zabezpečenie odstavnej 
plochy na Pribinovej ulici. 
Záver: 
Komisia odporúča p. Vargovi - riaditeľovi TS mesta ap. Hudákovi - referentovi dopravy MsÚ, aby 
vypočítali kalkuláciu na riešenie odstavných plôch na Pribinovej ulici a predložili ju na najblif.šie 
zasadnutie komisie dopravy. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9212012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty - Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra - o osadenie 
šachty s mrežami a následným odvedením vody do kanála z autobusovej zastávky na Chyzeroveckej 
ul. oproti kultúrnemu domu. 
Po vybudovaní novej kanalizácie v mestskej časti Chyzerovce bude táto oprava realizovaná 
Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra pri plánovanej rekonštrukcii povrchu cesty 111511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, vykonávanom 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
P. Hudák uviedol, že 23. 03. 2015 budú túto záležitosť riešiť v spolupráci s RSaÚC, preto je potrebné 
ponechať uznesenie v platnosti. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
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Záver: 
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, Mado/a, 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) 
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 II//06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská ul. , cesta 111511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú maťfinančné prostriedky. 
P. Hudák uviedol, že úprava železničného priecestia na Hviezdoslavove} ul„ cesta III/06433 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 (Švajčik, Pa/uška, Madola, Husár, Valkovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: 1 (Kukučka) 
Záver: 
Komisia odporúča riešenie úpravy železničného priecestia na Továrenskej ul s tým, že Mesto Zlaté 
Moravce vyzve ŽSR na jeho úpravu. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 10412012 (5612011) 
Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v križovatkách) a riešenie cyklistických 
chodníkov na Továrenskej ul. 
Cyklistické chodníky a dopravné značenie sa budú riešiť súčasne s výstavbou obchodného domu 
Kaufland v približnom termíne od začiatku mesiaca apríla 2014 v spolupráci s dopravnou políciou 
v Nitre a správcom komunikácie cesty II/511 -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. 
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P. Švajčík uviedol, že Kaujland 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. 13412013 
Komisia odporúča Technickým službám mesta technicky zabezpečiť prepojenie chodníka 
s komunikáciou 111511 a zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia 

priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých 
Moravciach. 
P. Hudák uviedol, že je nevyhnutné, aby Technické služby mesta zabezpečili prepojenie chodníka 
s komunikáciou, dopravné značenie zabezpečí RSaÚC Nitra. 
Predseda komisie navrhol ponechať uznesenie č. 13412013 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. 13412013 v platnosti. 
Úloha trvá. 

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

Uzn. č. 15112014 (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. 
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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, qj 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 preveriť, či sú výzvy a riešiť túto záležitosť vypracovaním projektu. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15212014 
Komisia odporúča osloviť správcu komunikácie RSaÚC Nitra na opravu jestvujúcich dlažobných 
kociek, resp. odstránenie nerovností na ceste 111511 Župná, Nám. A. Hlinku a na ceste Ill/5118 -
Bernolákova ul 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia č. 15212014 v platnosti a vyzval 
prítomných členov na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15212014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15512014 (13612012) 
Komisia odporúča, aby oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta preverilo vlastníctvo 
pozemkov pod komunikáciou - Priemyselná ul. a vedľa komunikácie z dôvodu možnosti zriadenia 
chodníka a osvetlenia Priemyselnej ulice. 
Oddelenie pre SK a SMM preverilo vlastníctvo pozemkov. Bolo zistené, že 95 % pozemkov pod 
komunikáciou - Priemyselná ul. - a vedľa nej (vybudovanie chodníka) je v súkromnom vlastníctve. 
Tieto pozemky by bolo nevyhnutné vykúpiť a potom riešiť cez projekty a samotnú realizáciu. 
Odhadované náklady spolu sú cca 867 OOO € (z toho rekonštrukcia MK Priemyselná vo výške cca 
746 OOO€, vybudovanie verejného osvetlenia vo výške cca 39 OOO€ a vybudovanie chodníka vo výške 
cca 82 OOO €). 
P. H udák 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 opravit'. 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 odkúpit'. 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 A1K spolufinancovaním. Vyzval prítomných na 
hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švqjčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
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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,. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15812014 (7612002. 11212012, 14512014) 
Komisia odporúča v spolupráci s Technickými službami mesta aAgro Hosťovce zabezpečiť 

ohliadku mosta cez rieku Žitava a Zlatňanka, navezenie štrku na komunikáciu a zrealizovať opravu 
zábradlia s termínom do konca aprt1a 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 robit; môže dôjsť k úrazom. 
P. Madola sa spýtal, komu patrí teleso cesty. 
P. Varga uviedol, že bolo by potrebné riešiť túto problematiku so spoločnosťou Agro 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, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zabezpečiť opravu zábradlia a úpravu povrchu nerovností 
komunikácie v spolupráci s Technickými službami mesta Zlaté Moravce a Agro Hosť ovce. 
Úloha trvá. 

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

Uzn. č. 16112014 
Komisia odporúča preveriť s Technickými službami mesta a mestskou políciou, či skládka kameňa 
nie je prekážkou v cestnej premávke. 
P. Pa/uška uviedol, že kameň sa nachádza na pravej strane cesty natretý červenou farbou. 
Ing. Švajčík navrhol preveriť vlastníctvo pozemku, požiadať mestskú políciu, aby zistila osobu, ktorá 
umiestnila kameň na pozemku a požiadala ho o odstránenie. Po odstránení kameňa v spolupráci s TS 
mesta je potrebné priestor vysypať štrkom. Zároveň vyzval členov komisie na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča požiadať mestskú políciu o preverenie vlastníctva pozemku, na 
ktorom sa kameň nachádza a požiadať ich o zistenie osoby, ktorá kameň umiestnila na pozemku -
na jeho odstránenie. Po odstránení kameňa odporúča TS mesta vysypať miesto štrkom. 
Úloha 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. 
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, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
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Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16512014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 166120104 
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 nefunkčných. 
Úloha trvá. 

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

Uzn. č. 17312O14 
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: 
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Komisia odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova v Zlatých Moravciach 
a predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisií 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, Mado/a, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova 
v Zlatých Moravciach a predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisii 
výstavby, ÚP a ŽP a riešiť ich realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Úloha trvá. 

Uznesenia z 1. zasadnutia komisie. konaného dňa 12.02.2015 
Uzn. č. 1/2015 
Komisia odporúča prednostovi MsÚ Zlaté Moravce osloviť spoločnosť ARRIVA, a. s„ Nitra, ako aj 
ostatné dopravné spoločnosti, ktoré vykonávajú hromadnú prepravu cez MČ Chyzerovce na rokovanie 
vo veci vylúčenia autobusovej dopravy z Chyzeroveckej ulice tých spojov, ktoré nemajú 
v Chyzerovciach pevnú zastávku. 
Prednosta MsÚ nebol prítomný na zasadnutí. Informácia bude podaná na najbližšom zasadnutí. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 2/2015. 
Komisia odporúča riešiť vybudovanie odstavnej plochy ajej 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. lconaného dňa 19. 03. 2015 
Uzn.č. 4/2015. 
Komisia odporúča riaditeľovi Technických služieb mesta Zlaté Moravce - p. Vargovi - vyvolať 
jednanie 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.). 
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 
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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 Šafranická osadenie dopravného 
zrkadla na ul. Hájová a Šafranická na základe rokovania s RSaÚC Nitra, NSK Nitra a KR PZ KDI 
Nitra, ktorí osadenie dopravného zrkadla musia schváliť. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9/2015 
Komisia odporúča na základe žiadosti Imricha Balogha, 1. mája 15, Zlaté Moravce vybudovanie 
odstavných plôch v spolupráci s TS mesta Zlaté Moravce pre cca 14 osobných motorových vozidiel na 
ul. 1. mája 13-15 v Zlatých Moravciach. 
Komisia zároveň odporúča podať podnet na mestskú políciu na vykonávanie častých obhliadok, 
nakoľko vodiči vozidiel, ktorí neumožnia vjazd a výjazd z garáže, porušujú § 25 ods. 1 písm. ul zák. č. 
812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 10/2015 
Komisia odporúča na základe žiadosti vlastníkov garáží - ul. 1. mája 5 a 7 v Zlatých Moravciach 
podať podnet na Mestskú políciu Zlaté Moravce na vykonávanie častejších obhliadok na ul. 1. mája 5-
7, nakoľko vodiči vozidiel, ktorí neumožnia vjazd a výjazd z garáže porušujú § 25 ods. 1 písm. ul zák. 
č. 812009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 11/2015 
Komisia odporúča na základe žiadosti Sylvie Košútovej, Tekovská 49, Zlaté Moravce zriadiť 
vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP. 
Úloha trvá. 

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

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

Uzn. č. 14/2015 
Komisia jednohlasne odporúča na základe žiadosti Jozefa Rošku, Hviezdoslavova 32, Zlaté Moravce 
riešiť záležitosť v spolupráci s mestskou políciou, TS mesta a príslušným dopravným inšpektorátom. 
Úloha 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. 
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5.1 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 tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky s tým, že uvedený výkop bude zasypaný a vyrovnaný do 
úrovne nivelety komunikácie. 

Uzn. č.17/2015 
Komisia jednohlasne odporúča osloviť písomne NSK Nitra a požiadať o kompletnú opravu 
komunikácií - ulice Chyzerovecká a Sládkovičova na základe podnetov občanov a poslancov MsZ. 

Uzn. č. 18/2015 
Komisia odporúča riešiť spoplatnenie parkovania pred poštou s následným osadením parkovacieho 
automatu na budúcom zasadnutí komisie dopravy a správy MK. 

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

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

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

Zlaté Moravce, 09. 04. 2015 
( I 

.... :~~.0:~:~~-~~ ........ . 
Zapísala: Alexandra Borčániová 

sekretár komisie ..Lčc~ 
·Ing. XárôÍ Švajčík 
,j)réáseda komisie 
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Prezenčná listina 

z 2. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 
Moravciach, konaného 

dňa 9. 04. 2015 (štvrtok) o 15.30 hod. · 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

1. Ing. Karol Švajčík 

2. RNDr. Jozef Paluška 

3. Ivan Madola 

4. PaedDr. Dušan Husár 

5. Ladislav Vaškovič 

6. Michal Kukučka 

7. Emil Hudák 

Prizvaní: 

Ing Serafina Ostrihoňová, primátorka mesta 

Ing. Marta Balážová, zástupkyňa primátorky 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ 

Michal Borkovič, hlavný kontrolór 

Branislav Varga, riaditeľ TS mesta 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
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