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

Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 4. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Dátum konania: dňa 27. 05. 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. Žiadosť Slovenskej pošty, a.s„ Banská Bystrica o zamedzenie parkovania pred budovou pošty 

Zlaté Moravce 1 
4. Žiadosť Juraja Nagy-SLZA Pohrebné služby Zlaté Moravce o zriadenie vyhradeného parkoviska 
5. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí komisie 
6. Rôzne 
7. Uznesenia 
8. Záver 

1.1 Otvorenie 
Vladimír Madola, podpredseda a zároveň člen komisie - ospravedlnil predsedu komisie - Ing. Karola 
Švajčíka a oznámil, že sa zúčastní rokovania, ale príde trochu neskôr z pracovných dôvodov. 
Z tohto dôvodu 4. 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 6 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. 
Člen komisie - Emil Hudák požiadal o zaradenie do programu rokovania žiadosť Základnej školy, 
Pribinova 1, Zlaté Moravce na vyhradenie parkovných miest, ktorá bola doručená až po zaslaní 
pozvánky na zasadnutie, ako bod č. 5 s tým, že ostatné body rokovania by boli posunuté. Bod -
Kontrola plnenia úloh by bol ako bod č. 6, Rôzne - bod č . 7, Uznesenia - bod č. 8, Záver - bod č. 9. 
Podpredseda komisie vyzval všetkých členov komisie na hlasovanie za zaradenie žiadosti ZŠ 
Pribinova ul. ako bod 5. a za posunutie zvyšných bodov programu. 
Za: 6 (Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

3./Žiadosť Slovenskej pošty, a. s., Banská Bystrica o zamedzenie parkovania pred budovou pošty 
Zlaté Moravce 1 
Podpredseda komisie - Ivan Madola - oboznámil prítomných so žiadosťou o zamedzenie parkovania 
pred budovou pošty Zlaté Moravce 1. Vyzval zástupcu Slovenskej pošty, a. s. - p. Senešiho, aby 
bližšie vysvetlil dôvod obmedzenia parkovania. 
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Peter Seneši, zástupca Slovenskej pošty, a. s., Banská Bystrica uviedol, že obhliadkou technického 
stavu konštrukcií bývalého objektu skladu uhlia, nachádzajúceho sa v suteréne pod parkovacou 
plochou pred hlavným vstupom do budovy pošty Zlaté Moravce 1, Nám. A. Hlinku 17 a následného 
statického posúdenia autorizovaným stavebným inžinierom - statikom je nevyhnutné zamedziť 

parkovanie pred poštou, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne Mesta Zlaté Moravce. Ide o 5 
parkovacích miest pre vozidlá. Dôvodom je skutočnosť, že technický stav nosných konštrukcií objektu 
bývalého skladu uhlia v suteréne pod parkovacou plochou sa nachádza v havarijnom stave. Základným 
bezpečnostným opatrením, vyplývajúcim zo zápisu z obhliadky, je zrušenie parkovacích miest 
nachádzajúcich sa priamo pod stropom bývalého skladu uhlia, aby sa predišlo ďalšiemu zaťažovaniu 
uvedenej nosnej konštrukcie. Ďalej uviedol, že nemajú záujem bývalý sklad uhlia búrať, obávajú sa, že 
môže dôjsť k prepadnutiu a k ohrozeniu bezpečnosti osôb. Následne budú zo strany Slovenskej pošty, 
a. s. prijaté vhodné opatrenia na zamedzenie ďalšej degradácie stropu a nosných konštrukcií. Požiadal 
o prehodnotenie tejto žiadosti a realizáciu uvedeného navrhovaného opatrenia uskutočniť v čo 
najkratšom čase . 

P. Paluška sa zaujímal, v akom termíne by požadovali zákaz parkovania. 
P. Hudák uviedol, že súhlasí so zákazom parkovania na 4 miestach, žiada l miesto, ktoré je 
vyhradené pre ZŤP, zachovať. Je potrebné, aby toto miesto bolo zachované. Podmienkou, aby mohlo 
zostať, je dopravné značenie. 
P. Seneši uviedol, že bývalý sklad uhlia sa nachádza pod všetkými piatimi parkovacími miestami, sú 
tam 3 poklopy. 
P. Hudák uviedol, že to naruší celú koncepciu parkovania. 
P. Madola uviedol, že aspoň 1 parkovacie miesto by sa mohlo zachovať pre ZŤP. 
P. Hudák poznamenal, že to 1 miesto v noci nie je tak vyťažené, nevyužíva sa a v prípade zrušenia by 
sa muselo posúvať dopravné značenie. V tomto prípade by bolo potrebné osadiť dopravné zariadenia -
dopravné koly, a na to musí vydať povolenie polícia. 
P. Varga, riaditeľ TS mesta uviedol, že by sa tam mohli umiestniť kvetináče, aby sa zamedzilo 
parkovaniu. 
Na rokovanie prišiel predseda komisie - Ing. Švajčík. 
P. Madola tiež podporil návrh p. Hudáka, aby sa 1 parkovacie miesto zachovalo pre ZŤP. 
P. Varga navrhol vyhotoviť krátky oznam s tým, že parkovacie miesta z technických príčin sú 
zrušené. 
P. Hudák uviedol, že preverí možnosť osadenia kvetináčov pre zabránenie parkovania. 
P. Paluška a Ing. Švajčík sa znovu zaujímali o termín, aby zástupca pošty uviedol, kedy mienia riešiť 
havarijný stav. 
P. Seneši uviedol, že nevie termín, ani ho nemôže určiť. Musí si túto záležitosť dohodnúť s vedením. 
Akonáhle dostanú zápisnicu z dnešného rokovania komisie, písomne bude mestskému úradu 
oznámené, v akom termíne budú riešiť suterén pod parkovacou plochou. Dodajú statický posudok s 
tým, aby sa to 1 parkovacie miesto zachovalo 
Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie na hlasovanie za návrh, aby pošta zabezpečila 
pre občanov mesta oznámenie o zrušení parkovacích miest v počte 4 z technických príčin s tým, že 
Technické služby osadia pred poštou betónové kvetináče, aby sa zabránilo parkovaniu. Slovenská 
pošta doručí statický posudok na zachovanie 1 parkovacieho miesta pre ZŤP a oznámi termín riešenia 
havarijného stavu bývalého uhoľného skladu v zmysle stavebného zákona čo najskôr. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: 
Zdržal sa: 
Záver: 
Komisia odporúča Slovenskej pošte, a. s., Banská Bystrica zabezpečiť pre občanov mesta 
„Oznámenie o zrušení 4 parkovacích miest z technických príčin" s tým, že Technické služby osadia 
pred poštou betónové kvetináče z dôvodu zamedzenia parkovania. Slovenská pošta doručí statický 
posudok na zachovanie 1 parkovacieho miesta pre ZŤP a oznámi čo najskôr termín riešenia 
havarijného stavu bývalého uhoľného skladu v zmysle stavebného zákona. 

4.1 Žiadosť Juraja Nagy-SLZA, Pohrebné služby- J. Kráľa 31, Zlaté Moravce o zriadenie 
yyhradeného parkoviska 
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Predseda komisie - Ing. Švajčík- oboznámil prítomných so žiadosťou Juraja Nagy- SLZA, Pohrebné 
služby so sídlom na ul. J. Kráľa 31 v Zlatých Moravciach o zriadenie vyhradeného parkoviska pred 
pohrebnou službou SLZA na ul. J. Kráľa 31 v počte 1 parkovacie miesto. Dôvodom tejto žiadosti je 
skutočnosť, že do pohrebného vozidla je nevyhnutné nakladať rakvy a iný pohrebný materiál, a nie je 
vhodné, aby pracovníci pohrebnej služby nosili rakvy po meste (v blízkosti je špeciálna škola pre 
deti), ale aj iným obyvateľom mesta to môže prekážať. Požiadal o kladné stanovisko k žiadosti. 
P. Hudák uviedol, že nie je proti. K aktualizácii uvedenej požiadavky je potrebné požiadať KDI-KR 
PZ Nitra o ohliadku miesta osadenia DZ a po súhlasnom stanovisku Dl Mesto Zlaté Moravce vydá 
určenie dopravného značenia s tým, že príslušné dopravné značenie si žiadateľ uhradí sám. Ďalej 
uviedol, že vyhradené parkovisko musí mať osadené vodorovné a zvislé dopravné značenie v zmysle 
príslušných zákonov .. 
P. Paluška súhlasí s tým, aby si to zabezpečil z vlastných finančných prostriedkov. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh, že komisia súhlasí s vyhradením 
1 parkovacieho miesta pred pohrebnou službou SLZA na ul . J. Kráľa 31 v Zlatých Moravciach s tým, 
že všetky náklady spojené s jeho vyhradením bude znášať žiadateľ, t. j . Juraj Nagy-SLZA, Pohrebné 
služby Zlaté Moravce. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča a súhlasí s vyhradením jedného parkovacieho miesta pred pohrebnou službou 
SLZA, uL J. Kráľa 31 v Zlatých Moravciach s tým, že všetky náklady spojené s je/to vyznačením 
bude financovať žiadateľ, t.j. Juraj Nagy-SLZA, Pohrebné služby Zlaté Moravce. 

5./ Žiadosť Základnej školy o yyhradenie parkoyých miest pred školou 
Predseda komisie - Ing. Karol Švajčík - oboznámil prítomných s požiadavkou Základnej školy so 
sídlom na ul. Pribinova 1 v Zlatých Moravciach o vyhradenie parkovných miest pred školou pre 
zamestnancov ZŠ v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. - pondelok-piatok z dôvodu nedostatku 
parkovných miest pred budovou a zlej dopravnej situácie na ulici. 
Ing. Švajčík uviedol, že je prioritou vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie tak, ako je to aj 
pred OÚ Zlaté Moravce. 
P. Varga, riaditeľ TS mesta uviedol, že už sa začalo so zemnými prácami. Počkajú na ohlasovačku, tie 
obrubníky pôjdu dolu, zrovnajú sa s komunikáciou, aby to aj nejako vyzeralo, v budúcnosti by sa to 
mohlo riešiť aj zaasfaltovanírn. 
P. Paluška uviedol, že v areáli školy je veľký priestor, tam by sa mohlo riešiť parkovanie osobných 
motorových vozidiel. 
P. Madola uviedol, že v areáli je to nebezpečné, škridly padajú zo strechy, deti sa cez prestávky 
zdržujú vonku a mohlo by dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti. 
P. Hudák uviedol, že pred školou parkujú cudzie motorové vozidlá. 
P. Paluška sa zaujímal, o koľko parkovacích miest by išlo. 
P. Hudák uviedol, že ide o 4 parkovacie miesta. 
Ing. Švajčík súhlasí s tým, ale nech si to uhradí škola. 
P. Hudák uviedol, že k aktualizácii uvedenej požiadavky je potrebné požiadať KOi-KR PZ Nitra 
o ohliadku miesta osadenia DZ a po súhlasnom stanovisku Dl Mesto Zlaté Moravce vydá určenie 
dopravného značenia s tým, že príslušné dopravné značenie si žiadateľ uhradí sám. Ďalej uviedol, že 
vyhradené parkovisko musí mať osadené vodorovné a zvislé dopravné značenie v zmysle príslušných 
zákonov. 
Ing. Švajčík uviedol, že vyjdeme im len v ústrety. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh, že komisia odporúča zriadenie 4 
parkovacích miest pred Základnou školou, Pribinova 1 v Zlatých Moravciach v zmysle STN normy na 
vlastné náklady. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
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Komisia odporúča a súhlasí s vyhradením 4 parkovacích miest na betónovej ploche pred ZŠ 
Pribinova 1 v Zlatých Moravciach s tým, že všetky náklady spojené s ich vyznačením bude 
financovať žiadateľ, t. j. Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce. 

6 .! Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí komisie 
Predseda komisie - Ing. Švajčík požiadal člena komisie - p. Emila Hudáka o uskutočnenie kontroly 
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 
P. Hudák uviedol, že uznesenie č. 17/2015 z 3. zasadnutia komisie, konaného 09.04.2015, bolo 
splnené. 

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 íst'. 
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 najbližšie 
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 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča uznesenie č. 9212012 ponechať v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9512012 
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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, 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 11/511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú maťfinančné prostriedky. 
P. Hudák uviedol, že úprava železničného priecestia na Hviezdoslavove} 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 (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. 
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 
Kaujl.and v približnom termíne od začiatku mesiaca apríla 2014 v spolupráci s dopravnou políciou 
v Nitre a správcom komunikácie cesty 111511 - 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 Kaujl.and 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) 
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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 11/511 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. 
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. 
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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. 
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 opraviť. 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 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: 
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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 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 é. 15712014 v platnosti a vyzval 
prítomných členov na hlasovanie. 
Za: 7 (Švajéík, Pa/uška, Madola, Husár, V aškovič, 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 a Agro Hosť ovce 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 Agra Hosť ovce niekedy v letnom období 
vysypaná, resp. zavezená kamennou drť ou, 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 
pri tomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
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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, bezbariérovostJ 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, Pa/uška, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
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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. 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 a ŽP a riešiť ich 
realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
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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. 
Uloha 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 a jej 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. 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. 
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 
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-] Kráľa odstúpiť na riešenie 
do Komisie výstavby, ÚP a ŽP. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 8/2015 
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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 schváli!'. 
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. fflinku 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. 

5./ 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. 
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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. 
Úloha splnená. 

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 vecz nesenia 
priechodu pre chodcov na Sládkovičove} 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. 

7./Rôzne 
MUDr. Balco, poslanec MsZ sa informoval, kedy sa bude robiť oprava Hollého ulice, ktorá je 
v katastrofálnom stave. 
P. Varga, riaditeľ TS mesta uviedol, že s opravou sa začne začiatkom budúceho týždňa. 
P. Hudák uviedol, že pri prívalových dažďoch dochádza k zaplaveniu komunikácie 1. mája, cesta nie 
je odvodnená. 
P. Varga uviedol, že chyba sa stala pri realizácii. 
P. Paluška uviedol, že ulica B. S. Timravy, ktorá meria zhruba 150 m, je vo veľmi zlom stave, 
občania sa sťažujú na nefungujúce odvodnenie (vytápa ich) a opačne. Ak je suchá, dochádza k vysokej 
prašnosti a nemožnosti vetrať. Stredom ulice vedie kanalizácia. Predkladá požiadavku na urýchlené 
riešenie. Bolo by potrebné vyasfaltovanie, kompletnú rekonštrukciu urobiť. Ide o slepú ulicu 
a navrhuje dať urobiť aspoň tenkú vrstvu asfaltu, aby sa tam neprášilo. 
P. Hudák uviedol, že na rekonštrukciu komunikácie je nevyhnutné vyhotovenie projektovej 
dokumentácie. 
P. Paluška ďalej uviedol, že bola spisovaná petícia za obnovu komunikácie. 
P. Varga uviedol, že odtok sa robil v minulom roku. Preverí túto situáciu, zabezpečí vyčistenie 
odtoku. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - preveriť a zistiť možnosť 
riešenia komunikácie - ul. B. S. Timravy Technickými službami mesta, aby sa zabránilo jej prašnosti. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce preveriť možnosť riešenia 
komunikácie - ul B. S. Timravy na zabránenie jej prašnosti. 

P. Varga uviedol, že v celej hornej časti mesta (Bernolákova ul. - pred nemocnicou, Záhradníckymi 
službami a pod.) je vybudovaná kanalizácia, ktorá je v havarijnom stave. Je potrebné preveriť celkový 
stav kanalizácie, čo patrí nám, čo nepatrí nám, a hľadať riešenie. 
Ing. Švajčík poznamenal, že je možné previesť kanalizáciu na vodárenskú spoločnosť. 
P. Varga uviedol, že oni to nepreberú v takom stave, v akom je. Je nevyhnutné zmonitorovať 
kanalizačnú sieť a riešiť ju. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie s návrhom zmapovania majetku -
kanalizácie, ktorý nie je prevedený na vodárenskú spoločnosť a doriešiť prevod majetku, ktorý je 
možné odovzdať. 
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Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ preveriť stav kanalizácie 
v meste Zlaté Moravce - zmapovať kanalizačnú sieť vo vlastníctve mesta a doriešiť prevod majetku, 
ktorý je možné odovzdať vodárenskej spoločnosti. 

P. Varga, riaditeľ TS uviedol, že mesto vydáva povolenia na rozkopávky verejného priestranstva 
a malo by to aj dosledovať. Ide napr. o Mojmírovu ul. - trávnik - je to problém odd. výstavby, ďalej 
pred vchodom do objektu Slovenskej sporiteľne sa prepadáva časť komunikácie, kde bolo tiež miesto 
rozkopané, klesol podklad, je potrebné to riešiť, určiť kontrolný systém a zjednať nápravu so 
zhotoviteľom. 

Predseda komisie vyzval členov komisie, aby hlasovali za návrh odporučiť oddeleniu stavebnému 
a hospodárskej činnosti MsÚ spätne preveriť rozkopávky verejného priestranstva s tým, aby 
rozkopané plochy boli dané do pôvodného stavu. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ spätne preveriť rozkopávky 
verejného priestranstva - na ul Mojmírova (v zeleni - nerovný povrch) a pred Slovenskou 
sporiteľňou (prepadnutie časti komunikácie) s tým, aby rozkopané plochy boli dané do pôvodného 
stavu. 

P. Varga uviedol, že občania mesta žiadajú nové svetelné body k osvetleniu na Tekovskej ulici č. 7 
a 10. Uviedol, že pre osadenie svetelných bodov je vždy potrebné spracovať PD. 
P. Hudák znovu upozornil na skutočnosť, že je nevyhnutné zabezpečiť osvetlenie priechodov do 
konca roku 2016. Priechody budú kontrolované. Ak nebude zabezpečené nasvetlenie priechodov, budú 
zrušené. Ďalej na ul. Duklianska - 1. mája nie sú zvislé dopravné značky, svetlá je potrebné vymeniť 
z dôvodu intenzity osvetlenia priechodu, lebo pôvodné osvetlenie je nedostačuj úce. 
P. Varga navrhol požiadať odd. výstavby MsÚ o zabezpečenie PD na riešenie osvetlenia Tekovskej 
ulice - bytového domu č. 7 a 1 O. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie požiadať oddelenie stavebné 
a hospodárskej činnosti MsÚ o zabezpečenie PD na osvetlenie Tekovskej ulice - bytového domu č. 7 
a 10. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ o zabezpečenie vyhotovenia 
projektovej dokumentácie na osvetlenie Tekovskej ulice - bytového domu č. 7 a 1 O. 

P. Varga uviedol, že verejné osvetlenie je v zeleni, v korunách stromov. 
P. Bodák uviedol, že on už na túto záležitosť upozorňoval, nakoľko sú zarastené dopravné značky 
a rozbujnená zeleň v križovatkách. Týmito nedostatkami je ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. V prípade, že ide o cestnú zeleň, ošetrovanie cestnej zelene zabezpečuje príslušný 
správca komunikácie (vyhl. FMD č. 35/1984 Zb„ ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách - viď § 18). 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh písomne osloviť Záhradnícke 
služby mesta, aby riešili opilovanie konárov stromov, ktoré siahajú do verejného osvetlenia, 
dopravného značenia a do zelene, ktorá bráni priehľadnosti v križovatkách na všetkých komunikáciách 
v meste Zlaté Moravce (štátne aj miestne komunikácie). 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
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Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča písomne požiadať Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce o riešenie opilovania 
konárov stromov, ktoré zasahujú do verejného osvetlenia, dopravného značenia a do zelene, ktorá 
bráni priehľadnosti v križovatkách na všetkých komunikáciách v meste Zlaté Moravce (štátne aj 
miestne komunikácie). 

Ing. Švajčík navrhol spoplatniť parkovanie pri bytových domoch. Záujemcovia o parkovanie by 
mohli platiť ročný nájom. 
P. Hudák uviedol, že v takom prípade by musel byť vypracovaný projekt, pričom nesúhlasí spoplatniť 
parkovanie pri bytových domoch, pokiaľ nebude dostatok parkovacích miest pre osobné motorové 
vozidlá všetkých obyvateľov žijúcich v bytových domoch. Ďalej uviedol, že cestný správny orgán 
a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené 
parkoviská podľa ods. 2, ods. 4 písm. d/ a ods. 5 písm. f/ len so súhlasom dopravného inšpektorátu(§ 
3 odst. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
P. Hudák, opätovne pripomenul, že dopravné značenie musí byť vyznačené v zmysle zákona do 
konca roku 2016 (§ 143 odst. 15 zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
č . 8/2009 Z. z. : ,,Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už umiestnených dopravných 
značiek a dopravných zariadení podľa podmienok ustanovených týmto zákonom do 31. decembra 
2016; zosúladenie iných vecí umiestnených na ceste a pri ceste zabezpečí ich vlastník"). 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - vyznačiť vodorovným 
dopravným značením existujúce parkovacie plochy, pokiaľ na to zvýšia finančné prostriedky, 
z kapitoly dopravné značenie. 
Za:7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ zabezpečiť vyznaceme 
vodorovného dopravného značenia na existujúcich parkovacích plochách, pokiaľ na to zvýšia 
finančné prostriedky z kapitoly dopravné značenie. 

P. Paluška uviedol, že na základe novej informácie, týkajúcej sa riešenia odtokovej vody pred 
pohostinstvom v Chyzerovciach sa dozvedel, že pod existujúcou kalužou existuje kanalizácia, pričom 
pri poslednom riešení situácie mu bolo povedané, že situácia sa prioritne porieši, ak sa na danom 
mieste vybuduje kanalizácia. 
Predseda komisie uviedol, že s uvedenou požiadavkou je potrebné osloviť prednostu MsÚ. 

P. Paluška sa zaujímal o cestu pred Galabom, či je naozaj súkromná, nakoľko tamje dopravná značka 
-zákaz vjazdu. 
P. Hudák uviedol, že uvedená komunikácia s nespevneným povrchom je v súkromnom vlastníctve 
a dopravné značenie bolo osadené v zmysle zákona. 

P. Paluška opakovane upozornil na nebezpečnú križovatku na ceste Železničiarska-Záhradnícka
Gorazdu, kde nie je zodpovedajúce dopravné značenie, resp. vodiči existujúce nerešpektujú aje 
otázkou času, kedy dôjde k vážnej nehode. 
P. Hudák uviedol, že doposiaľ výstavba uvedených komunikácií nebola skolaudovaná a stále sa 
jedná o stavenisko v zmysle stavebného zákona. Vodiči motorových vozidiel sú povinní rešpektovať 
osadené existujúce zvislé dopravné značenie. 

P. Paluška uviedol, že občania sa sťažujú na umiestnenie retardérov na Dlhej ulici. Na vozidlách 
dochádza k poškodzovaniu tlmičov, náprav, k vyššej spotrebe PHM, znečisťovaniu životného 
prostredia. Podľa neho je to zbytočné. 
P. Hudák uviedol, že miestna komunikácia - ul. Dlhá má dÍžku 1,3 km, pričom požiadavka bola 
osadiť spomaľovacie prahy do 6 úsekov. Pred plánovaním osadenia spomaľovacích prahov Mesto 
Zlaté Moravce požiadalo OR PZ-Okresný dopravný inšpektorát v Nitre o nepravidelné merame 
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povolených rýchlostí (max. 50 km/hod.) na tejto komunikácii. Nepriaznivé výsledky z merania 
rýchlostí boli ďalší dôvod na ich osadenie. Uvedené osadenie spomaľovacích prahov na miestnej 
komunikácii Dlhá bolo na základe požiadaviek od občanov, členov komisie a poslancov MsZ, kde to 
odôvodňovali tým, že sú často svedkami rýchlej a bezohľadnej jazdy niektorých vodičov motorových 
vozidiel a takto ohrozujú ich životy a zdravie, no najmä ich detí a vnúčat. Tieto požiadavky boli 
predmetom jednania na zasadnutiach Komisie dopravy a MK pri MsZ v Zlatých Moravciach a ďalších 
jednaní s odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné značenie. Na základe 
výsledkov z jednaní a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti ochrany obyvateľov Mesto Zlaté Moravce, ako 
príslušný cestný správny orgán, podľa ust. § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a po súhlasnom stanovisku 
Okresného dopravného inšpektorát PZ Nitra podľa § 3 odst. 7 cit. zákona vydalo určenie použitia 
a umiestnenia dopravného značenia, ktoré bolo osadené v zmysle zákona č . 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a nadväzne na STN 018 020. 

P. Paluška upozornil na stále nedostatočne fungujúci rozhlas v Chyzerovciach. 
P. Varga uviedol, že zabezpečí preverenie funkčnosti rozhlasu na Chyzeroveckej ulici. 

P. Paluška ďalej uviedol, že sa rozmáha zakázané parkovanie na ul. 1. mája od stanice smerom do 
mesta. 
P. Hudák uviedol, že pokiaľ sú porušované dopravné predpisy v cestnej premávke, je potrebné sa 
obrátiť na štátnu alebo mestskú políciu. 

Ing. Švajčík uviedol, že na Mojmírovej ul. je dopravná značka „Prikázaný smer", kde vodiči vozidiel 
nerešpektujú uvedené dopravné značenie a jazdia v protismere. Bolo by potrebné, aby mestská polícia 
v zvýšenej miere kontrolovala vodičov, najmä v ranných a poobedňajších hodinách, je tam hustá 
premávka. 

Ing. Husár upozornil na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve NSK - časť parku, ktorý obhospodaruje 
mesto a na časť nevyužitých pozemkov na tzv. „mexikoplaci" , o ktorých kúpu prejavujú záujem 
fyzické osoby. Stojí za uváženie, či o tieto pozemky má mesto záujem a či ich chce (park) 
vysporiadať, časť tzv. „mexikoplacu- odkúpiť. 

Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - odkúpenie časti pozemku do 
vlastníctva mesta - pare. KN reg. „C" č. 1538/1, vlastníkom ktorej je NSK. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ riešiť s oddelením správy 
majetku mesta odkúpenie časti pozemku - pare. KN reg. „C" č. 153811, druh pozemku - ostatné 
plochy vlastníkom ktorej je NSK-Stredná odborná škola technická, ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce. 

8.1 Uznesenia 
Uznesenia z dnešného zasadnutia komisie, t. j. 27. 05. 2015 
Uzn.č. 21/2015 
Komisia odporúča Slovenskej pošte, a. s., Banská Bystrica zabezpečiť pre občanov mesta 
„Oznámenie o zrušení 4 parkovacích miest z technických príčin" s tým, že Technické služby osadia 
pred poštou betónové kvetináče z dôvodu zamedzenia parkovania. Slovenská pošta doručí statický 
posudok na zachovanie 1 parkovacieho miesta pre ZŤP a oznámi čo najskôr termín riešenia 
havarijného stavu bývalého uhoľného skladu v zmysle stavebného zákona. 

Uzn. č. 22/2015 
Komisia odporúča a súhlasí s vyhradením jedného parkovacieho miesta pred pohrebnou službou 
SLZA, ul. J. Kráľa 31 v Zlatých Moravciach s tým, že všetky náklady spojené s jeho vyhradením 
bude financovať žiadateľ, t. j. Juraj Nagy-SLZA, Pohrebné služby Zlaté Moravce. 
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Uzn. č. 23/2015 
Komisia odporúča a súhlasí s vyhradením 4 parkovacích miest na betónovej ploche pred ZŠ 
Pribinova 1 v Zlatých Moravciach s tým, že všetky náklady spojené s ich vyznačením bude 
financovať žiadateľ, t. j. Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce. 

Uzn. č. 24/2015 
Komisia odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce preveriť možnosť riešenia 
komunikácie - ul. B. S. Timravy na zabránenie jej prašnosti. 

Uzn. č. 25/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ preveriť stav kanalizácie 
v meste Zlaté Moravce - zmapovať kanalizačnú sieť vo vlastníctve mesta a doriešiť prevod majetku, 
ktorý je možné odovzdať vodárenskej spoločnosti. 

Uzn. č. 26/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ spätne preveriť rozkopávky 
verejného priestranstva - na ul. Mojmírova (v zeleni - nerovný povrch) a pred Slovenskou 
sporiteľňou (prepadnutie časti komunikácie) s tým, aby rozkopané plochy boli dané do pôvodného 
stavu. 

Uzn. č. 27/2015 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ o zabezpečenie vyhotovenia 
projektovej dokumentácie na osvetlenie Tekovskej ulice - bytového domu č. 7 a 1 O. 

Uzn. č. 28/2015 
Komisia odporúča písomne požiadať Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce o riešenie opilovania 
konárov stromov, ktoré zasahujú do verejného osvetlenia, dopravného značenia a do zelene, ktorá 
bráni priehľadnosti v križovatkách na všetkých komunikáciách v meste Zlaté Moravce (štátne aj 
miestne komunikácie). 

Uzn. č. 29/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ zabezpečiť vyznačenie 
vodorovného dopravného značenia na existujúcich parkovacích plochách, pokiaľ na to zvýšia 
finančné prostriedky z kapitoly dopravné značenie. 

Uzn. č. 30/2015 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ riešiť s oddelením správy majetku 
mesta odkúpenie časti pozemku - pare. KN reg. „C" č. 153811, druh pozemku - ostatné plochy 
vlastníkom ktorej je NSK-Stredná odborná škola technická, ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce. 

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

Zlaté Moravce, 27. 05. 2015 

. „ „~.~2~~~· „ „. 
Zapísala: Alexandra Borčániová 

sekretár komisie 
„/ ~ .... · ,,,,..,.,.. ..... ~·,,.. 

~:?_ ŕ/ ---::// 
··· ŕ\ .......... „.; .... ·r.· ............ . 

ln&„Karol Švajčík 
predseda komisie 
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Prezenčná listina 
z 4. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 

Moravciach, konaného 
dňa 27. 05. 2015 (streda) 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 

Ing. Peter Kmeť, ved. odd. pre správu majetku mesta 

Peter Seneši, Slovenská pošta, a. s„ Banská Bystrica 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 

, ,,...;:::::i..-
.- ~'"' (.,.··~ 

(.. é'.-~,,. · ........... ._/. .... . ~~~·: ....... . . /,,,,. 

~ 

........... „f". .. ' ............... . 

.......... t„.„„„ ... „„„.„ 
/ ď ,,,-/ ............ : Lr.-:·~ ............... . 

/i. /Ú{ f[j,/t 

OSQ1 '&Wť. cJ / ,,e.n,..„-............ . y ..................... :":„ .. .... . 

.......... '?.ffr.'3.~~~!.':l:Y.1i······ 

.... „ ... ~.~f..'!J.ť.~~t.>:?~j„···· 

„„„~„ •.•• „„„„. „„„„„ • . „. 


