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

Komisia dopravv a správv miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

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

Dátum konania: dňa 19. 03. 2015o15,30 hod. 

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Aktualizácia uznesení z roku 2011, 2012, 2013, 2014 
4. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutia komisie, konanej 12. 02. 2015 
5. Žiadosť Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku, Robotnícka 5, Zlaté Moravce o schválenie 

aktivít 
6. Žiadosť Evy Martinovičovej o predÍženie parkoviska na ul. Nitrianska 16, 18,20 
7. Žiadosť s. r. o. Dentamax o zhotovenie príjazdovej cesty S. Chalupku-J.Kráľa 
8. Žiadosť obyvateľov o osadenie dopravného zrkadla na ul. Hájová-Šafranická 
9. Žiadosť Imricha Balogha o riešenie parkovania motorových vozidiel pred garážami, ul. 1. mája 13 
10. Žiadosť o riešenie parkovania mot.voz. pred garážami ul. 1. mája 5,7 
11 . Žiadosť Sylvie Košútovej o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul.Tekovská 49 
12. Žiadosť Miroslavy Malej o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul.Staničná 5 
13 . Návrh na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie-cesta 00511-ul.Župná 
14. Žiadosť Jozefa Rošku o vodorovné DZ na ul. Hviezdoslavova 32 v Zlatých Moravciach 
15 . Rôzne 
16. Uznesenia 
17. Záver 

1./ Otvorenie 
2. zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií otvoril a ďalej viedol predseda 
komisie Ing. Karol Švajčík. Privítal všetkých prítomných. Bolo skonštatované, že zo 7 členov komisie 
sú prítomní 7 členovia, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. 

2.1 Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Vyzval všetkých členov na 
hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

3./ Aktualizácia uznesení z roku 2011, 2012, 2013, 2014 
Predseda komisie vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili k uzneseniam z roku 2011-2014, ktoré je 
potrebné ponechať a ktoré vyradiť. 
Uzn. č. 44/2011 
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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. 
Predseda komisie vyzval prítomných na zrušenie uznesenia č. 4412011 z dôvodu, že táto záležitosť 
bude prejednávaná v bode č. 5 programu. 
Za: 7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušenie uznesenia č. 4412011. 

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 riešiť parkovanie. Na Sládkovičovej 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 Kalinčiakovej 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 íst'. 
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. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
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. 

Uzn. č. 73/2012 
Komisia jednohlasne odporúča opätovne zabezpečiť bezbariérové priechody pre imobilných 
občanov, najmä na chodníkoch na ul. Pribinova, Ľ. Podjavorinskej a Sládkovičova Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 
P. Hudák uviedol, že na bezbariérové priechody sú potrebné nemalé finančné prostriedky. 
Predseda komisie navrhol zrušenie uznesenia a vyzval prítomných na hlasovanie. 
Za: 7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušenie uznesenia č. 7312012. 

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 lll/06433 ul. 
Hviezdoslavova pri križovatke /Diskonte/. Na základe súhlasu požiadať Technické služby mesta 
o úpravu spevnených plôch z obidvoch strán. 
Zriadenie priechodu pre chodcov bolo odsúhlasené OR PZ OD! Nitra za podmienok nasvetlenia 
priechodu a dobudovania asfaltového chodníka k okraju cesty na šírku 3 m. Technické služby by mali 
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urobiť úpravu vyasfaltovaním plochy, aby bolo možné požiadať Obvodný úrad pre CD a P K o určenie 
dopravného značenia. 
Predseda komisie predniesol návrh na zrušenie uznesenia z toho dôvodu, že na uvedenej križovatke je 
dostatočný počet priechodov pre chodcov a vyzval prítomných na hlasovanie. 
Za: 7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušiť uznesenie č. 9112012. 

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 111511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, vykonávanom 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
P. Hudák uviedol, že 23. 03. 2015 budú túto záležitosť riešiť v spolupráci s RSaÚC, preto je potrebné 
ponechať uznesenie v platnosti. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča uznesenie č. 9212012 ponechať v platnosti. 

Uzn. č. 95/2012 
Komisia odporúča vybudovanie bezbariérových priechodov na ul. SNP pred vchodom do cintorína 
a na Pn1epskej ceste tiež pred vchodom do cintorína a na križovatke s Podjavorinskou ul 
Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za ponechanie tohto uznesenia v platnosti. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 9512012 v platnosti. 

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. 
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. 

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. 
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V zápisnici o odstránení závad alebo nedorobkov z OJ. 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 v oveľa 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 rozpočtu na rok 2014 v sume 112 532 €. 
Predseda komisie navrhol zrušiť uznesenie č. 101/2012 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 zrušenie uznesenia č. 10112012. 

Uzn. č. 102/2012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty v spolupráci so železnicami o úpravu prejazdov na 
Hviezdoslavovej ul., cesta Ill/06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská ul., cesta ll/511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné prostriedky. 
Úloha trvá. 
P. Hudák uviedol, že úprava železničného priecestia na Hviezdoslavove} ul., cesta JJU06433 smer 
Martinský breh bola realizovaná ŽSR v roku 2014. Železničné priecestie na Továrenskej ul.nebolo 
doposiaľ zrekonštruované. 
P. Švajčík uviedol, že bude potrebné riešiť túto záležitosť so správcom železníc. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za riešenie úpravy železničného priecestia 
na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach so ŽSR. 
Za:6 (Švajčík, 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. 

Uzn. č. 104/2012 (56/2011) 
Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v križovatkách), osadenie spomaľovacích 
pruhov a riešenie cyklistických chodníkov na Továrenskej ul. 
Cyklistické chodníky a dopravné značenie 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 J/1511 -RSaÚC Nitra. 
P. Hudák uviedol, že 7 - 8 rokov je s tým problém, povolili sa tam prevádzky, vodiči nemajú kde 
parkovat; nie sú tam parkovacie miesta. Zámerom mesta je na tejto ulici riešiť cestičku pre cyklistov 
aj parkovanie vozidiel na pravej strane smerom na obec Žitavany .. 
P. Švajčík uviedol, že zástupcovia firmy ktorá má realizovať i:vstavbu OC Kai!fland a Galéria sľúbili 
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. Zároveň vyzval prítomných členov na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 

4 



Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča realizáciu projektu riešenia cyklistických chodníkov a parkovania osobných 
motorových vozidiel na ul. Továrenská v Zlatých Moravciach. 

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 Miqazziho ulicu. J!,alšími v poradí sú investície na 
vybudovanie chodníka na Hviezdoslavovej ulici (LJDL - most cez Zitavu) investície na vybudovanie 
parkovísk, rekonštrukcie chodníkov a vyznačenie komunikácií. 
Predseda komisie navrhol uznesenie č. 10812012 zrušiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
a riešiť túto záležitosť v ďalšom období. Vyzval prítomných členov na hlasovanie. 
Za: 7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušiť uznesenie č. 10812012. 

Uzn. č. 113/2012 
Komisia odporúča vybudovať chodník na Zelenej ulicl 
P. Hudák uviedol, že z dôvodu vybudovania kanalizácie na Zelenej ulici nie je možné v súčasnej dobe 
realizovať vybudovanie chodníka, ako aj rekonštrukciu prístupovej komunikácie. Po doriešení 
dobudovania kanalizácie môže dôjsť v ďalšej etape k riešeniu budovania chodníka, ako aj cesty. Na 
uvedené dve akcie je vypracovaná aj PD z roku 2002, ktorú by bolo nevyhnutné aktualizovať na 
súčasný stav. 
Predseda komisie navrhol z uvedeného dôvodu uznesenie č. 11312012 zrušiť a vyzval prítomných na 
hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Mado/a, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 11312012. 

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. 
P. Hudák k tejto záležitosti uviedol, že v minulom období sa uskutočnilo jednanie, uvažovalo sa 
o prevzatí úveru. 
P. Pa/uška uviedol, že je potrebné znovu vyvolať stretnutie a riešiť rekonštrukciu chodníka. 
Predseda komisie navrhol zrušenie tohto uznesenia a riešiť rekonštrukciu chodníka novým uznesením. 
Ďalej navrhol riaditeľovi Technických služieb mesta Zlaté Moravce - p. Vargovi osloviť dotknuté 
firmy, ktoré podnikajú v tejto časti mesta - Richard Havetta, Starovecký, Zachariáš, DM Drogérie, 
Holečka, vyvolať stretnutie a riešiť túto záležitosť spolujinancovaním. Vyzval prítomných členov na 
hlasovanie za uvedené návrhy. 
Za:7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 11412012. Ďalej novým uznesením odporúča riaditeľovi 
Technických služieb mesta Zlaté Moravce - p. Vargovi - vyvolať jednanie s podnikateľmi -
Richard Havetta, Starovecký, Zachariáš, DM Drogérie, IMA - Holečka ohľadom rekonštrukcie 
chodníka od LIDL-a po most cez rieku Žitava a jeho spolufinancovania. 

Uzn. č. 115/2012 
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Komisia odporúča prevzatie úveru na investičné akcie s tým, že medzi priority bude patriť aj 
rekonštrukcia širšieho centra mesta. 
Predseda komisie navrhol zrušiť uznesenie č. 11512012 s tým, že nie je dostatok finančných 
prostriedkov na riešenie investičných akcií - rekonštrukcia širšieho centra mesta a vyzval prítomných 
členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušiť uznesenie č. 11512012 ohľadom rekonštrukcie širšieho centra 
mesta. 

Uzn. č. 123/2013 
Komisia odporúča priebežne zasielať Okresnej prokuratúre v Nitre pozvánku na zasadnutie komisie 
dopravy s obsahom programu e-mailom. 
Predseda komisie navrhol zrušiť uznesenie č. 12312013, nakoľko na OP v Nitre je potrebné zaslať 
pozvánku len v prípadoch, keď komisia bude riešiť VZN a vyzval prítomných na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Valkovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušiť uznesenie č. 12312013 s tým, že v prípade prerokovania VZN 
sekretár komisie zabezpečí včas odoslanie pozvánky na zasadnutie komisie Okresnej prokuratúre 
v Nitre. 

Uzn. č. 127/2013 
Komisia odporúča zabezpečiť úpravu nerovnosti na komunikácii „Nad Šafranicami „ Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 
Predseda komisie predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 12712013 z dôvodu, že úpravu nerovností 
na uvedených komunikáciách je priebežne zabezpečovaná Technickými službami mesta Zlaté Moravce 
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 zrušiť uznesenie č. 12712013 - úprava nerovností na komunikácií 
„Nad Šafranicami". 

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. 
Predseda komisie predniesol návrh na zrušenie uznesenia č. 13112013 z dôvodu, že úloha bola splnená 
a vyzval prítomných členov na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušiť uznesenie č. 13112013. 

Uzn. č. 134/2013 
Komisia odporúča Technickým službám mesta technicky zabezpečiť prepojenie chodníka 
s komunikáciou 11151 a zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia 
priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých 
Moravciach. 
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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. 

Uzn. č.144/2013 
Komisia odporúča riešiť parkovanie pri predajni „Nezábudka" s referentom dopravy p. Hudákom. 
P. Hudák k tejto záležitosti uviedol, že parkovanie sa riešilo už v minulosti riešilo, navrhuje toto 
uznesenie zrušiť ako neopodstatnené. 
Predseda komisie predniesol návrh na zrušenie uznesenia č. 14412013 a vyzval členov komisie na 
hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušenie uznesenia č. 14412013. 

Uzn. č. 148/2014 
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 Palárikovej 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 Palárikovej 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. 

Uzn. č. 149/2014 (140/2013) 
Komisia odporúča požiadať 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 nevyhovuje príslušným normám a zákonom, čím je ohrozená bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky. 
Na základe výpisu z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ v Zlatých Moravciach, konanej 
dňa 09. 04. 2014, na navýšenie výdavkov v rozpočte mesta nie sú voľné zdroje. 
Predseda komisie navrhol zrušiť uznesenie č. 14912014 pre nedostatok finančných prostriedkov 
a vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
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Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča uušiť uznesenie č. 14912014. 

Uzn. č. 150/2014 
Komisia prerokovala a odporúča vybaviť žiadosť majiteľov 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 - vybudovať odstavné plochy z tohto priestoru pre cca 14 osobných 
motorových vozidiel a požiadať písomne finančnú komisiu o vyčlenenie časti finančných 
prostriedkov v sume cca 1200 €získaných z odpredaja výmenníkovej stanice. 
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. 
Predseda komisie predniesol návrh na zrušenie uznesenia č. 15012014 z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov 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 uušiť uznesenie č.15012014. 

Uzn. č. 151/2014 (105/2012) 
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. 
Na základe výpisu z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ v Zlatých Moravciach, konanej 
dňa 09. 04. 2014, na vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta nie sú voľné zdroje. 
P. Hudák uviedol, že z chodníka je potrebné vyčleniť cestičku pre cyklistov, lávky sa zužujú. Na 
chodník je potrebné vyčleniť 1,5 m, na cestičku pre cyklistov 1,25 m. 
P. Husár uviedol, že je nevyhnutné riešiť túto záležitosť cez projekty, aj v Nitre sa momentálne riešia 
cestičky pre cyklistov. 
P. Švajčík navrhol preformulovať uvedené uznesenie a požiadať odd. projektov a propagácie mesta 
o preverenie, či sú výzvy na vypracovanie projektov. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za 
uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča riešiť cestičku pre cyklistov od centra mesta po železničnú stanicu 
v prípade získania finančných prostriedkov prostredníctvom odd. projektov a propagácie mesta 
a navrhuje preveriť, či sú výzvy a riešiť túto záležitosť vypracovaním projektu. 

Uzn. č. 152/2014 
Komisia odporúča osloviť správcu komunikácie RSaÚC Nitra na opravu jestvujúcich dlažobných 
kociek, resp. odstránenie nerovností na ceste 1/1511 Župná, Nám. A. Hlinku a na ceste Il/15118 -
Bernolákova ul. 
P. Hudák uviedol, že táto záležitosť sa bude riešiť. 
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. 
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Uzn. č. 154/2014 
Komisia odporúča riešiť opravu chodníka na ul. SNP pred Domom služieb (hlboká jama) správcom 
komunikácie - Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
P. Varga, riaditeľ TS mesta uviedol, že túto záležitosť už riešili, stará kanalizácia sa prepadáva, 
priebežne sa opravuje, úloha bola splnená. 
Záver: 
Komisia berie na vedomie splnenie uvedeného uznesenia. 

Uzn. č. 155/2014 (136/2012) 
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. Hudák uviedol, že najväčší problém je v tom, že je tam 67 pozemkov a vlastníkov takmer aj 120. 
P. Husár uviedol, že podľa jeho názoru cesta by sa mala vyfrézovať a opravit'. Nech sa na tom 
podieľajú tie firmy, ktoré na ul. Priemyselnej pôsobia - Nitrazdroj, Pa/uška, Agrostyro, Zs Vs a pod 
P. 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 odkúpiť. Časť 
uznesenia bola splnená. Z tohto dôvodu navrhuje, aby komisia odporučila vedeniu mesta - p. 
viceprimátorke - zvolať rokovanie a riešiť miestnu komunikáciu - Priemyselnú ulicu - s podnikateľmi, 
ktorí sídlia na tejto ulici za účelom rekonštrukcie MK spolufinancovaním. Vyzval prítomných na 
hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča vedeniu mesta - viceprimátorke mesta p. Balážovej - zvolať rokovanie za účelom 
riešenia rekonštrukcie ulice Priemyselnej spolufinancovaním s podnikateľmi pôsobiacimi na 
uvedenej ulici. 

Uzn. 156/2014 (89/2012) 
Komisia odporúča Mestu Zlaté Moravce- oddeleniu pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
- pripraviť náhradné riešenie v prípade zrušenia chodníka (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 firiem Fenestra, Agrostyro atď. 
Mesto Zlaté Moravce vyvolalo jednanie s Technickými službami mesta (p. Hlavatý) a za prítomnosti 
prednostu MsÚ, ved. odd. IV a HČ a Ing. Kmeťa (odd. pre SK a SMM) fyzicky vykonali ohliadku 
miesta, kde bolo dohodnuté, že zameranie chodníka a kalkulácia bude predložená vedeniu mesta 
a ekonomickému odd. MsÚ. Chodník by mal byt' zrealizovaný úpravou terénu nasypaním dvoch 
frakcií štrku a nakoniec zhnutnenie uvalcovania celej šírky chodníka (vedľa potoka vychodené 
chodcami). Mesto preveruje majetkoprávne vzťahy, ktoré boli zadané doriešiť Ing. Kmeťom, nakoľko 
sa jedná o ochrannú zónu Povodia dolnej Nitry. 
Predseda komisie uviedol, že úloha bola splnená. 
Záver: 
Komisia berie na vedomie splnenie uvedeného uznesenia. 
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Uzn. č. 157/2014 (90/2012) 
Komisia odporúča oddeleniu pre stavebné konanie a správu majetku mesta jednaťs 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 platnostl 

Uzn. č. 158/2014 (76/2002, 112/2012, 145/2014) 
Komisia odporúča v spolupráci s Technickými službami mesta aAgro Hosťovce zabezpečit' 

ohliadku mosta cez rieku Žitava a Zlatňanka, navezenie štrku na komunikáciu a zrealizovať opravu 
zábradlia s termínom do konca apríla 2014. Bolo skonštatované, že úloha bola splnená čiastočne, 
nakoľko cesta (ul. Družstevná) k družstvu bola spoločnosťou Agro Hosťovce niekedy v letnom období 
vysypaná, resp. zavezená kamennou drťou, a tým boli vyrovnané nerovnosti. 
P. Varga, riaditeľ TS uviedol, že je tam problém s rozmočenou cestou. 
P. Pa/uška uviedol, že na tom druhom moste bolo zábradlie, most nemá zábradlie, je potrebné niečo 
s tým robiť, môže dôjsť k úrazom. 
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 Agro Hosťovce vysypaním štrku. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - zabezpečiť opravu zábradlia a úpravu 
povrchu komunikácie v spolupráci s Technickými službami mesta a Agro Hosťovce. 
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 Hosťovce. 

Uzn. č. 159/2014 (115/2012) 
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) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15912014 v platnostl 

Uzn. č. 160/2014 
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) 

10 



Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie v platnosti. 

Uzn. č. 161/2014 
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. 
Predseda komisie 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. 

Uzn. č. 162/2014 
Komisia odporúča riešiť bezpečnosť chodcov, najmä detí na ul. Priemyselnej návrhom riešenia 
dopravného značenia v spolupráci s dopravnou políciou v Nitre a informovať komisiu na 
najblil,šom zasadnutí komisie. 
P. Hudák uviedol, že na miestnej komunikácii Priemyselná pre bezpečnosť chodcov boli osadené 
dopravné značky B31a (30 km/hod), „Najvyššia dovolená rýchlost"' aA14 „Chodci obojstranne" -
úloha bola splnená. 
Záver: 
Komisia vzala informáciu o splnení uznesenia na vedomie. 

Uzn. č. 163/2014 
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. 

Uzn. č. 164/2014 
Komisia odporúča riešiť s Technickými službami mesta dobudovanie chodníka od pomníka 
partizána smerom k BILLE vysypaním štrku. 
Predseda komisie uviedol, že úloha bola splnená. 
Záver: 
Komisia berie na vedomie splnenie uznesenia č. 16412014. 

Uzn. č. 165/2014 
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. 
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Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia v platnosti a vyzval prítomných na 
hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16512014 v platnosti. 

Uzn. č. 166/20104 
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. 

Uzn. č. 167/2014 
Komisia odporúča riešiť vybudovanie prístupovej komunikácie na ul. Sama Chalupku, J. Kráľa a 
pri polyfunkčnom objekte (Dráčik) ako prioritu v budúcom volebnom období a ako súčasť 

nevyhnutnej rekonštrukcie komunikácií pred zamýšľaným spoplatnením parkovania v širšom 
centre mesta. 
Predseda komisie navrhol zrušenie uznesenia č. 16712014 z dôvodu, že žiadosť podala spoločnosť 
Dentamax, s. r. o., Zlaté Moravce v uvedenej záležitosti a bude sa riešiť v bode č. 7 tohto zasadnutia. 
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 zrušenie uznesenia č. 16712014. 

Uzn. č.168/2014 
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 v prípade nefunkčnosti przabezpečiť opravu. Vyzval prítomných na hlasovanie za 
uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce preveriť funkčnosť mestského 
rozhlasu v Chyzerovciach a zabezpečiť opravu nefunkčných. 

Uzn. č. 170/2014 
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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 Záhradnícke služby mesta písomne o riešenie mestskej 
zelene pri komunikáciách, najmä pri križovatkách. Vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený 
návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča požiadať Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce riešiť mestskú zeleň, ktorá 
bráni výhľadu pri komunikáciách, najmä na križovatkách a prekrýva zvislé dopravné značenie. 

Uzn. č. 17212014 
Komisia jednohlasne odporúča návrh nevyhnutných požiadaviek týkajúcich sa referátu dopravy 
v rámci dopravného značenia na miestnych komunikáciách do návrhu rozpočtu Mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015. 
Predseda komisie predniesol návrh na zrušenie uznesenia č.17212014 z dôvodu zaradenia tohto 
návrhu do nového uznesenia 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 zrušenie uznesenia č. 17212014 

Uzn. č. 17 312014 
Komisia odporúča riešiť uznesenie č. 7312012 s vyjadrením riaditeľa Technických služieb mesta 
Zlaté Moravce a s jeho prísľubom zabezpečiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova 
v Zlatých Moravciach súčasne pri oprave výtlkov na miestnych komunikáciách. 
Predseda komisie navrhol upraviť text uznesenia nasledovne: 
Komisia odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova v Zlatých Moravciach 
a predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisii výstavby, ÚP, ŽP a obnovy 
KP a riešiť ich realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova 
v Zlatých Moravciach a predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisii 
výstavby, ÚP, ŽP a obnovy KP a riešiť ich realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 

Uzn. č. 17512014 
Predseda komisie - Ľudovít Chládek sa zaviazal, že spolu s členom komisie p. Miroslavom 
Záchenským sponzorsky zabezpečia opravu poškodeného chodníka (prepadnutý chodník) na ul 
Sládkovičova pri MsKŠ v Zlatých Moravciach. 
Predseda komisie uviedol, že uznesenie č. 17512014 bolo splnené. 
Záver: 
Komisia berie na vedomie splnenie uznesenia č. 17512014. 

4./Kontrola plnenia úloh zo zasadnutia komisie konanej 12.02.2015 
Predseda komisie Ing. Švajčík predniesol plnenie úloh, ktoré boli odporučené členmi komisie na 
zasadnutí 12.02.2015: 
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-Návrh komisie na poz1cm predsedu komisie bol predložený na schválenie do zasadnutia MsZ 
v Zlatých Moravciach vedúcemu oddelenia vnútornej správy a služieb občanom - Ing. Marekovi 
Horvátovi. 
Úloha splnená. 

-Návrh komisie na pozíciu podpredsedu komisie bol predložený na schválenie do zasadnutia MsZ 
v Zlatých Moravciach vedúcemu oddelenia vnútornej správy a služieb občanom - Ing. Marekovi 
Horvátovi. 
Úloha splnená. 

-Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy a správy miestnych komunikácií, konanej dňa 12.02.2015 
bola osobne odovzdaná na protipodpis riaditeľovi Technických služieb mesta Zlaté Moravce - p. 
Branislavovi Vargovi dňa 19. 02. 2015. 
Úloha splnená. 

-Komisia odporučila prednostovi MsÚ Zlaté Moravce osloviť spoločnosť ARRIV A, 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. Zároveň pri rokovaní navrhnúť aj možnosť vystupovania cestujúcich 
z autobusových spojov pri MsÚ. 
Prednosta MsÚ nebol prítomný na zasadnutí. 
Úloha bude zaradená do uznesení komisie. 

Komisia odporučila riešiť vybudovanie odstavnej plochy ajej vydláždenie dlažobnými kockami pri 
predajni Nitrazdroj vedľa prenosných stánkov s Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Technickým službám mesta bola zaslaná zápisnica zo zasadnutia a požiadavka postúpená v rámci 
rozpočtu aj na finančnú komisiu. 
Úloha splnená sekretárom komisie. 
Úloha pre TS mesta - vybudovanie odstavnej plochy - trvá. Bude zaradená do uznesení komisie. 

Komisia odporučila dokončenie chodníka pri prvom priechode od vjazdu do Chyzeroviec z cesty 1/65 
a riešiť túto záležitosť s Technickými službami mesta. Požiadavka bola postúpená v rámci rozpočtu aj 
na finančnú komisiu. 
Úloha splnená sekretárom komisie. 
Úloha pre TS mesta - dokončenie chodníka - trvá. Bude zaradená do uznesení komisie. 

5./ Žiadosť Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku o schválenie aktivít 
Predseda komisie oboznámil prítomných so žiadosťou predsedu Zlatomoraveckého vinohradníckeho 
spolku so sídlom na ul. Robotnícka 5, Zlaté Moravce - Jozefa Valenta - o schválenie niektorých 
aktivít zo strany Mesta Zlaté Moravce, ktoré sú prospešné pre členov spolku aj pre iných občanov 
mesta, konkrétne: 
-vybudovanie chodníkov pre peších ale aj pre cyklistov na vinice vedľa štátnej cesty do Hosťoviec 
v úseku od železničného prejazdu pod Martinským brehom po Kalváriu 
-rekonštrukcia všetkých ciest oblasti zlatomoraveckých viníc 
-zabezpečenie kontajnerov na odpad vo vegetačnom období (strihanie viníc). 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na vyjadrenie k tejto žiadosti. 
P. Hudák uviedol, že pozemky, na ktorých by mala byť vybudovaná obojsmerná cyklistická 
komunikácia a chodník pre peších od vjazdu do tehelne až po vjazd do viníc po oboch stranách cesty 
III/06441 sú v súkromnom vlastníctve. Pozemky na výstavbu by mesto muselo vykúpit'. Ide o dÍžku cca 
710 m, obojsmerná cestička pre cyklistov a chodník pre chodcov v zmysle STN 73 6110 by mali byť o 
šírke 4,25, čo predstavuje plochu o veľkosti 3017,5 m2

• Náklady na vybudovanie 1 m2 podľa 
vyjadrenia projektanta sú vo výške cca 75 €. Na realizáciu výstavby chodníka a cestičky pre cyklistov 
by bola potrebná finančná suma vo výške cca 226 312,50 €, a to bez výkupu pozemkov. Pri realizácii 
iba chodníka pre peších v uvedenej lokalite by bola potrebná suma vo výške cca 79 875 €. 
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Predseda komisie uviedol, že žiadosť Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku je potrebné odstúpiť 
Technickým službám mesta na riešenie (bod 2. a 3. v žiadosti). 
Predseda komisie predniesol návrh - prerokovať žiadosť Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku 
Zlaté Moravce v Komisii výstavby, ÚP, ŽP a obnovy KP s tým, že nakoľko sa jedná o investičnú akciu 
v 2 variantoch: 
].obojsmerná cyklistická komunikácia a chodník-suma vo výške cca 226 312,50 € 
2.samostatný chodník pre chodcov - suma vo výške cca 79 875 €. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča prerokovať žiadosť Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku, Robotnícka ul. 
5, Zlaté Moravce v Komisii výstavby, ÚP, ŽP a obnovy KP, nakoľko ide o investičnú akciu (bod 1.). 
Žiadosť spolku odstúpiť na riešenie Technickým službám mesta (bod 2. a 3.). 

6.1 Žiadosť Evv Martinovičovej o predÍženie parkoviska na ul. Nitrianska 16,18,20 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov so žiadosťou doručenou Evou Martinovičovou bytom 
Nitrianska 20, Zlaté Moravce ako zástupkyňou vlastníkov bytov na ul. Nitrianska 16-18-20 v Zlatých 
Moravciach vo veci predÍženia parkovacieho miesta pre vlastníkov bytového domu. 
Predseda komisie predniesol návrh riešiť parkovacie miesta Technickými službami mesta Zlaté 
Moravce a ich realizáciu podľa finančných možností mesta. Vyzval prítomných na hlasovanie za 
uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča jednohlasne na základe žiadosti Evy Martinovičovej, Nitrianska 16,18,20, Zlaté 
Moravce riešiť parkovacie miesta Technickými službami mesta Zlaté Moravce a ich realizáciu 
pod!' a finančných možností mesta. 

7./ Žiadosť s. r. o„ Dentamax o zhotovenie príjazdovej cesty S.Chalupku-J.Kráľa 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov so žiadosťou spoločnosti Dentamax - MUDr. 
Pániková Lucia so sídlom na ul. J. Kráľa 16 v Zlatých Moravciach - o zhotovenie príjazdovej cesty 
k stavbe polyfunkčného objektu, skolaudovanej v roku 2007, v ktorej sa nachádzajú predajne Dráčik 
a tiež zdravotnícke zariadenie s obvodom približne 4000 pacientov. V žiadosti uvádzajú, že pacienti sa 
sústavne sťažujú na prašné prostredie, že chýba chodník a počas dažďov je sťažený prístup do budovy 
prechodom cez neupravené parkovisko. 
Predseda komisie predniesol návrh - riešiť vybudovanie príjazdovej cesty s komplexným riešením, ul. 
S. Chalupku-J.Kráľa v Komisii výstavby, ÚP, ŽP a obnovy KP. Vyzval prítomných na hlasovanie za 
uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča žiadosť s. r. o. Dentama.x-MUDr. Pániková Lucia, J. Kráľa 16, Zlaté Moravce -
o vybudovanie príjazdovej cesty s komplexným riešením - ul. S. Chalupku-J. Kráľa odstúpiť na 
riešenie v Komisii výstavby, ÚP, ŽP a obnovy KP. 

8./ Žiadosť obvvateľov o osadenie dopravného zrkadla na ul. Hájová-Šafranická 
Predseda komisie oboznámil členov komisie so žiadosťou obyvateľov a vlastníkov pozemkov 
mestskej časti Hájová, Pod Hájom, Šafranická o osadenie dopravného zrkadla z dôvodu bezpečného 
výjazdu na Martinský breh a súčasne žiadajú o opravu a urýchlené riešenie ciest v uvedenej mestskej 
časti, nakoľko sú tam samé výtlky a v dolnej časti aj nános zeminy a štrku po dažďoch. 
P. Varga, riaditeľ TS uviedol, že v uvedenej mestskej časti v rámci svojich možností uvedenú 
problematiku riešia. 
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P. Hudák sa vyjadril, že je potrebné v tejto záležitosti rokovať s RSaÚC Nitra, NSK Nitra a KR PZ 
KDI Nitra, ktorí osadenie dopravného zariadenia musia schválit'. 
Predseda komisie predniesol návrh na riešenie - osadenie dopravného zrkadla na ul. Hájová a 
Ša.franická. Vyzval prítomných členov na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
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. 

9.1 Žiadosť Imricha Balogha o riešenie parkovania motoroyých vozidiel pred garážami, ul. 1. 
mája 13 
Predseda komisie oboznámil členov komisie so žiadosťou Imricha Balogha, trvale bytom 1.mája 15, 
Zlaté Moravce o urgentné riešenie problému s parkovaním cudzích motorových vozidiel pred 
garážami na ul. 1. mája 13 a 15 v Zlatých Moravciach. Žiadateľ navrhuje umiestniť na tomto úseku 
v oboch smeroch dopravnú značku „Zákaz parkovania" s dodatkovou tabuľou „Neplatí pre 
majiteľov garáže". 
Predseda komisie predniesol návrh vybudovať odstavné plochy v spolupráci s TS mesta pre cca 14 
osobných motorových vozidiel na ul. 1. mája 13-15 vyštrkovaním. Ďalej predniesol návrh, aby na 
mestskú políciu bol podaný podnet 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. Vyzval prítomných členov na hlasovanie za 
uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia 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. 

10./ Žiadosť o riešenie parkovania motoroyých vozidiel pred garážami ul. 1. mája 5, 7 
Predseda komisie oboznámil členov komisie so žiadosťou vlastníkov garáží na ul. 1. mája 5 a 7 
v Zlatých Moravciach ohľadom riešenia parkovania motorových vozidiel pred garážami na ul. 1. mája 
5 a 7. Parkujúce vozidlá obmedzujú vjazd do garáží aj prístup pre odvoz odpadu, blokujú chodník 
a vytvárajú hlboké výmole na nespevnenej zeleni. Žiadajú o osadenie dopravnej značky „Zákaz 
státia". 
Predseda komisie predniesol návrh, aby na mestskú políciu bol podaný podnet 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. 
Záver: 
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. 

11./ Žiadosť Sylvie Košútovej o vvhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Tekovská 49 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov so žiadosťou Sylvie Košútovej trvale bytom 
Tekovská 49, Zlaté Moravce o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Tekovská 49 pre 
vozidlo zn. ZM-901 AN. 
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Predseda komisie predniesol návrh - odporučiť vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - pre Sylviu 
Košútovú, nakoľko spÍňa podmienky na jeho vyhradenie aje odkázaná na osobnú prepravu. Vyzval 
prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča na základe žiadosti Sylvie Košútovej, Tekovská 49, Zlaté Moravce zriadiť 
vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP. 

12./ Žiadosť Miroslavy Malej o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Staničná 5 
Predseda komisie oboznámil členov komisie so žiadosťou Miroslavy Malej, trvale bytom Staničná 5, 
Zlaté Moravce o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Staničná 5 v Zlatých Moravciach. 
Predseda komisie predniesol návrh na vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Miroslavu Malú 
z dôvodu splnenia podmienok na jeho vyhradenie a odkázanosti na osobnú prepravu. Vyzval 
prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Záver: 
Komisia odporúča na základe žiadosti Miroslavy Malej, Staničná 5, Zlaté Moravce zriadiť 
vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP. 

13./ Návrh na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie- cesta 00511-ul.Župná 
Predseda komisie - Ing. Karol Švajčík - oboznámil prítomných členov komisie s „Návrhom 
Ministerstva vnútra SR, KR PZ Nitra, Piesková 32, Nitra na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej 
situácie", doručeného dňa 19. 02. 2015 Okresnému úradu Nitra, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Štefánikova tr. 69, Nitra. V návrhu sa uvádza, že na základe pracovného rokovania vo 
veci doriešenia stavu na ceste II/511 v meste Zlaté Moravce, konkrétne v lokalite miestnej 
komunikácie Župná v súvislosti s vyznačenún parkovacích miest v tesnej blízkosti priechodov pre 
chodcov bola uskutočnená tvaromiestna obhliadka. Pri tejto obhliadke bolo skonštatované, že 
v prípade umiestnenia priechodu pre chodcov do parkovacieho pruhu bez akejkoľvek stavebnej úpravy 
alebo použitia a umiestnenia príslušného trvalého dopravného značenia môže predmetnou úpravou 
zaparkované vozidlo tvoriť prekážku vo výhľade vodičom ako aj chodcom, a to aj v takom prípade, ak 
na vyznačenom parkovacom pruhu zaparkuje vozidlo väčších rozmerov a na priechod vstupuje dieťa, 
osoba s kočíkom a pod. Ďalej bolo zistené, že celková situácia v spôsobe a forme parkovania na 
predmetnej ceste II/511 - ul. Župná v Zlatých Moravciach je vo vzťahu k vysokej frekvencii chodcov 
využívajúcich priechody pre chodcov, ktoré sú umiestnené v tesnej blízkosti parkovacích pruhov 
z hľadiska bezpečnosti a plynulosti neprípustná. Ďalej bolo konštatované, že nakoľko uvedená 
problematika riešenia spôsobu parkovania je aj v kompetencii MsÚ v Zlatých Moravciach, ako aj 
príslušného cestného správneho orgánu pre miestnu štátnu správu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v platnom znení, je potrebné zistený stav riešiť komplexne s ohľadom na 
celkovú organizáciu dopravy v predmetnej lokalite. V závere návrhu žiada o prijatie vhodných 
opatrení, ktorým sa zmení systém parkovania a náležitého vyznačovania parkovacích miest a s tým 
súvisiaceho zlepšenia rozhľadových pomerov chodcov na jednotlivých priechodov pre chodcov. 
Správu o odstránení uvedených nedostatkov. resp. o prijatých opatreniach žiadajú zaslať písomne k č. 
j. KRPZ-NR-KD12-13-035/2014-Ing. 

Ďalej oboznámil členov komisie s vyjadrením Okresného úradu Nitra, odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, Nitra, ktoré bolo doručené Mestu Zlaté Moravce 
ohľadom riešenia umiestnenia parkovacích miest v tesnej blízkosti priechodov pre chodcov na ceste 
11/511 - Župná v Zlatých Moravciach. Na základe rokovania spojeného s miestnym zisťovaním bol 
zistený daný stav v uvedenom úseku cesty a bolo vydané stanovisko, v ktorom bolo skonštatované, že 
problematika spôsobu parkovania na ceste II/511 - ulica Župná v tesnej blízkosti priechodov pre 
chodov a jeho riešenie je v kompetencii Mestského úradu v Zlatých Moravciach ako príslušného 
cestného správneho orgánu pre miestnu štátnu správu v zmysle zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v platnom znení, o prijatie vhodných opatrení, ktorými sa zmení systém parkovania 
a náležitého vyznačovania parkovacích miest v tesnej blízkosti priechodov pre chodcov a tým 
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súvisiaceho zlepšenia rozhľadových pomerov chodov na jednotlivých priechodoch pre chodcov. 
Správu o prijatých opatrenia žiadajú zaslať do 20 dní od doručenia žiadosti. 
Predseda komisie predniesol návrh na zabezpečenie spracovania grafického návrhu dopravného 
značenia v centre mesta na ul. Župná a Nám. A. Hlinku a o uvedených skutočnostiach podať 
informáciu KR PZ a OÚ Nitra. Vyzval prítomných členov na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča zabezpečiť spracovanie grafického návrhu dopravného značenia v centre mesta 
na ul. Župná a Nám. A. Hlinku a o uvedených skutočnostiach informovať MV SR, KR PZ Nitra, 
Piesková 32 a Okresný úrad Nitra-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 
69, Nitra o prijatých opatreniach - v stanovenom termíne. 

14./ Žiadosť Jozefa Rošku o vodorovné DZ na ul. Hviezdoslavova 32 v Zlatých Moravciach 
Predseda komisie oboznámil členov so žiadosťou Jozefa Rošku, trvale bytom Hviezdoslavova 32, 
Zlaté Moravce, zástupcom vlastníkov bytov o vyznačenie vodorovného dopravného značenia na ul. 
Hviezdoslavova 32 v Zlatých Moravciach a tiež osadenie nápisu „Neparkovať za zadným vchodom", 
ktoré sa nachádzalo na chodníku. V žiadosti žiadateľ uvádza, že vozidlá bránia v plynulom 
prechádzaní chodov, ale i hasičov v prípade požiaru a únikového východu. 
Predseda komisie predniesol návrh riešiť záležitosť v spolupráci s mestskou políciou a TS mesta 
a príslušným dopravným inšpektorátom. 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 na základe žiadosti Jozefa Rošku, Hviezdoslavova 32, Zlaté Moravce 
riešiť záležitosť v spolupráci s mestskou políciou, TS mesta a príslušným dopravným inšpektorátom. 

15./Rôzne 
P. Madola uviedol, že občania požadujú od mesta riešiť zatekanie dažďovej vody z ul. Bernolákove} 
na Robotnícku ul. Voda steká pod základy rodinných domov, ktoré následne vlhnú. Je potrebné odviesť 
vodu od križovatky smerom dolu vedľa chodníka, aby nepodmývala rodinné domy. 
Predseda komisie predniesol návrh na riešenie v spolupráci s Technickými službami mesta Zlaté 
Moravce a zároveň vyzval prítomných členov na hlasovanie. 
Záver: 
Komisia odporúča riešiť stekanie dažďovej vody pod základy rodinných domov z ul. Bernolákovej 
na ul. Robotnícku Technickými službami mesta. 

P. Švajčík uviedol, že je veľa problémov, ktoré treba riešiť. Ide najmä o: 
OOO- Doplnenie chýbajúceho zvislého DZ- IP 6 "Priechod pre chodcov" Príloha č. 1 k 

vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke čl. 
22 ods. 7 „Značku č. IP 6 je povinné použiť vždy na označenie priechodu pre chodcov 

vyznačeného značkou č. V 6a alebo č. V 6b" 
1 500- Prenosné dopravné značenie na Zlatomoravecký jarmok r. 2015 
7 OOO- Vodorovné dopravné značenie V 6a "Priechod pre chodcov" (OBNOV A) 
30 OOO- Vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách /čiary deliace, súvislé, alebo 
prerušované, smerové šípky, šikmé rovnobežné čiary a dopravné tiene (OBNOVA) 
2 500- Zmena dopravného značenia N. A. Hlinku- Pešia zóna (NEVYHOVUJÚCE "DZ") 
1 O OOO- Doplnenie chýbajúceho zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách 

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č.135/1961 Zb., Zákon č. 
8/2009 Z.z. o cestnej premávke, vyhláška MV SR MV SR č. 9/2009 Z.z. 

15 OOO- Bezpečné priechody-zvýšenie intnezity osvetlenia- Príloha č. 1 k vyhláške MV SR 
č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke čl. 22 ods. 7 
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Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku č. IP 6 použiť len v kombinácii s osvetlením 
značky č. V 6a alebo č. V 6b verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením priestoru použitia 
značky č. V 6a alebo č. V 6b alebo optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z 7c, alebo iným 
druhom zvýraznenia, napríklad kombináciou značky č. IP 6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. 
S 11 a, č. S 11 b, č. S 11 d a podobne. Značku č. IP 6 je povinné použiť vždy na označenie priechodu pre 
chodcov vyznačeného značkou č. V 6a alebo č. V 6b; keď to nie je potrebné na zabezpečenie 
nerušeného prechodu chodcov cez priechod, značka č. IP 6 sa použije v kombinácii s dodatkovou 
tabuľkou č. E 1, pričom na dodatkovej tabuľke môže byť maximálne vyznačený údaj „2x". 

Vyhláška MV SR MV SR č. 9/2009 Z.z. § 41a- Prechodné ustanovenia 
k úpravám účinným od 15.9.2010 - ods. 1. Dopravné značky umiestnené podľa 
doterajších predpisov sa musia zosúladiť s podmienkami podľa tejto vyhlášky 
do 31.12. 2016 

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1961 Zb. § 3d ods. 3 (3) Miestne 
komunikácie sú vo vlastníctve obcí., 5d, 6, 9a, 10 
5000 - podľa požiadavky občanov - cca 76.000 € 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh riešenia nevyhnutných požiadaviek 
v rámci dopravného značenia na miestnych komunikáciách 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča návrh nevyhnutných požiadaviek týkajúcich sa referátu dopravy 
v rámci dopravného značenia na miestnych komunikáciách do návrhu rozpočtu Mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015. 

Predseda komisie navrhol priority mesta: 
Dopravné značenie - doplnenie a obnovenie 
Pribinova ul. - riešenie parkovania vozidiel 
Rokovanie ohľadom rekonštrukcie na Priemyselnej ul. 
Rokovanie ohľadom rekonštrukcie chodníka od LIDL po most cez rieku Žitava. 

16./ 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 Kalinčiakovej 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 zaštrkovať. 
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. 
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Uzn. č. 9212012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty - Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra - o osadenie 
šachty s mrežami a následným odvedením vot{y do kanála z autobusovej zastávky na Chyzeroveckej 
ul. oproti kultúrnemu domu. 
Po vybudovaní novej kanalizácie v mestskej časti Chyzerovce bude táto oprava realizovaná 
Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra pri plánovanej rekonštrukcii povrchu cesty 111511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, vykonávanom 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
P. Hudák uviedol, že 23. 03. 2015 budú túto záležitosť riešiť v spolupráci s RSaÚC, preto je potrebné 
ponechať uznesenie v platnosti. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
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 Pri1epskej ceste, tiež pred vchodom do cintorína a na križovatke s Podjavorinskou ul 
Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za ponechanie tohto uznesenia v platnosti. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 9512012 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9812012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopravnej techniky cez Palárikovu ul až po uskutočnení 
rekonštrukcie Palárikovej ul a následnom osadení dopravného značenia. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za ponechanie tohto uznesenia v platnosti. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 9812012 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 10212012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty v spolupráci so železnicami o úpravu prejazdov na 
Hviezdoslavovej ul., cesta Ill/06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská ul., cesta 111511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú maťfinančné prostriedky. 
P. Hudák uviedol, že úprava železničného priecestia na Hviezdoslavovej ul., cesta 111106433 smer 
Martinský breh bola realizovaná ŽSR v roku 2014. Železničné priecestie na Továrenskej ul. nebolo 
doposiaľ zrekonštruované. 
P. Švajčík uviedol, že bude potrebné riešiť túto záležitosť so správcom železníc. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za riešenie úpravy železničného priecestia 
na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach so ŽSR 
Za:6 (Švajčik, Pa/uška, Madola, Husár, Valkovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: 1 (Kukučka) 
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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 
Kaujland 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 
parkovat; nie sú tam parkovacie miesta. Zámerom mesta je na tejto ulici riešiť cestičku pre cyklistov aj 
parkovanie vozidiel na pravej strane smerom na obec Žitavany. 
P. Švajčík uviedol, že Kaufland 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 11151 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. 
Úloha trvá. 
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 Palárikovej ulici neodhŕňa sneh v zimnom období. 
Technické služby odhŕňajú sneh na všetkých miestnych komunikáciách, len akosi sa na Palárikovu 
ulicu zabúda. 
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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. 
Na základe výpisu z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie pri Ms Z v Zlatých Moravciach, konanej 
dňa 09. 04. 2014, na vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta nie sú voľné zdroje. 
P. Hudák uviedol, že z chodníka je potrebné vyčleniť cestičku pre cyklistov, lávky sa zužujú. Na 
chodník je potrebné vyčleniť 1,5 m, na cestičku pre cyklistov 1,25 m. 
P. Husár uviedol, že je nevyhnutné riešiť túto záležitosť cez projekty, aj v Nitre sa momentálne riešia 
cestičky pre cyklistov. 
P. Švajčík navrhol preformulovať uvedené uznesenie a požiadať odd. projektov a propagácie mesta 
o preverenie, či sú výzvy na vypracovanie projektov. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za 
uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča riešiť cestičku pre cyklistov od centra mesta po železničnú stanicu 
v prípade získania finančných prostriedkov prostredníctvom odd. projektov a propagácie mesta 
a navrhuje 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 IU511 Župná, Nám. A. Hlinku a na ceste IIU5118 -
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. 
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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 odkúpiť. Časť 
uznesenia bola splnená. Z tohto dôvodu navrhuje, aby komisia odporučila vedeniu mesta - p. 
viceprimátorke - zvolať rokovanie a riešiť miestnu komunikáciu - Priemyselnú ulicu - s podnikateľmi, 
ktorí sídlia na tejto ulici za účelom rekonštrukcie MK spolufinancovaním. Vyzval prítomných na 
hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča vedeniu mesta - viceprimátorke mesta p. Balážovej - zvolať rokovanie za účelom 
riešenia rekonštrukcie ulice Priemyselnej spolu.financovaním s podnikateľmi pôsobiacimi na 
uvedenej ulici. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15712014 (9012012) 
Komisia odporúča oddeleniu pre stavebné konanie a správu majetku mesta jednaťs 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 od p. 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 apríla 2014. Bolo skonštatované, že úloha bola splnená čiastočne, 
nakoľko cesta (ul. Družstevná) k družstvu bola spoločnosťou Agro 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 Hosť ovce. 
P. Hudák uviedol, že družstvo poskytne materiál na opravu zábradlia a Technické služby mesta by ho 
opravili, resp. zavarili. Cestu už riešilo Agro Hosťovce vysypaním štrku. 
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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. 159/2014 v platnosti. Vyzval 
prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15912014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16012014 
Komisia odporúča navrhnúť do rozpočtu mesta na rok 2015 a na nasledovné obdobie vyčlenenie 
finančných prostriedkov na výstavbu odstavných plôch pre motorové vozidlá. 
Predseda komisie predniesol návrh na ponechanie uznesenia v platnosti a zároveň vyzval členov 
komisie na hlasovanie. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie v platnostl 
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. 
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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, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16512014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 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 nej unkčných. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 17012014 
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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. 17312014 
Komisia odporúča riešiť uznesenie č. 7312012 s vyjadrením riaditeľa Technických služieb mesta 
Zlaté Moravce a s jeho prísľubom zabezpečiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova 
v Zlatých Moravciach súčasne pri oprave výtlkov na miestnych komunikáciách. 
Predseda komisie navrhol upraviť text uznesenia nasledovne: 
Komisia odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova v Zlatých Moravciach 
a predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisii výstavby, ÚP, ŽP a obnovy 
KP a riešiť ich realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča riešiť bezbariérové priechody pre chodcov na ul. Pribinova 
v Zlatých Moravciach a predložiť požiadavku bezbariérových priechodov pre chodcov Komisii 
výstavby, ÚP, ŽP a obnovy KP a riešiť ich realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Úloha trvá. 

Úlohy z 1. zasadnutia komisie. konanej dňa 12.02.2015. zaradené do uznesení: 
Uzn. č. 112015 
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 Nltrazdroj vedľa prenosných stánkov s Technickými službami mesta Zlaté Moravce. Uvedená 
požiadavka bola postúpená v rámci rozpočtu aj na finančnú komisiu. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 3/2015 
Komisia odporúča dokončiť chodník pri prvom priechode od vjazdu do Chyzeroviec z cesty 1165 
a riešiť túto záležitosť s Technickými službami mesta. Uvedená požiadavka bola postúpená v rámci 
rozpočtu aj na finančnú komisiu. 
Úloha trvá. 

Uznesenia z 2. zasadnutia komisie. konaného dňa 19. 03. 2015 
Uzn.č. 4/2015. 
Komisia odporúča riaditeľovi Technických služieb mesta Zlaté Moravce - p. Vargovi - 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. 
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Úloha trvá. 

Uzn. č. 5/2015 
Komisia odporúča prerokovať žiadosť Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku, Robotnícka ul.5, 
Zlaté Moravce v Komisii výstavby, ÚP, ŽP a obnovy KP, 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 
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 
v Komisii výstavby, ÚP, ŽP a obnovy KP. 
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 schválit'. 
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. Hlinku a o uvedených skutočnostiach informovať MV SR, KR PZ Nitra, Piesková 
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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. Bernolákovej na 
ul. Robotnícku s Technickými službami mesta. 
Úloha trvá. 

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

Zlaté Moravce, 19. 03 . 2015 
! I 
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Zapísala: Alexandra Borčániová 
sekretár komisie 
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/_,. Ing. Karol Švajčík 
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Prezenčná listina 

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

dňa 19. 03. 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. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ 

Michal Borkovič, hlavný kontrolór 

Branislav Varga, riaditeľ TS mesta 
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Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
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