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

Dátum konania: dňa 12. 11. 2015o16.00 hod. 

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Žiadosť MAX Trans, s. r.o„ Machulince o pridelenie a prenájom 2 parkovacích miest pre TAXI 
5. Žiadosť MŠ Kalinčiakova o vytvorenie nových miest na parkovanie pri MŠ 
6. Žiadosť AXIS computers, s. r. o„ Zlaté Moravce-o odstránenie nevyhovujúceho stavu mestskej 

komunikácie 
7. Žiadosť DATA-ZDROJ, a. s„ Nitra o zaradenie do plánu opráv a investícií na rok 2016 opravu 

prístupovej cesty na Priemyselnej ul. v Zlatých Moravciach 
8. Rôzne 
9. Uznesenia 
10. Záver 

1.1 Otvorenie 
9. zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií otvoril predseda komisie Ing. Karol 
Švajčík. Na zasadnutie prišiel aj poslanec MsZ v Zlatých Moravciach - PaedDr. Pavol Petrovič . 
Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov a pozvaných a zároveň skonštatoval, že zo 7 
členov komisie sú prítomní 7 členovia, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. 
Zasadnutie komisie ďalej viedol predseda komisie - Ing. Karol Švajčík. 

2./ Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za schválenie programu rokovania, 
prípadne na jeho doplnenie. 
MVDr. Balážová - zástupca primátora mesta - navrhla do programu zasadnutia ako bod 3. návrh na 
účelové použitie kapitálových výdavkov poskytnutých z Úradu vlády SR viazané na rekonštrukciu 
parkovacích plôch a verejných priestranstiev. 
P. Hudák navrhol bod 3. bod - Kontrola plnenia uznesení presunúť na najbližšie zasadnutie komisie, 
plánované na deň 03. 12. 2015. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za schválenie programu v nasledovnom 
poradí: 
1 . Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Návrh na účelové použitie kapitálových výdavkov poskytnutých z Úradu vlády SR, viazané na 

rekonštrukciu parkovacích plôch a verejných priestranstiev 
4. Žiadosť MAX Trans, s. r. o., Machulince o pridelenie a prenájom 2 parkovacích miest pre TAXI 
5. Žiadosť MŠ Kalinčiakova o vytvorenie nových miest na parkovanie pri MŠ 
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6. Žiadosť AXlS computers, s. r. o., Zlaté Moravce-o odstránenie nevyhovujúceho stavu mestskej 
komunikácie 

7. Žiadosť DAT A-ZDROJ, a. s., Nitra o zaradenie do plánu opráv a investícií na rok 2016 opravu 
prístupovej cesty na Priemyselnej ul. v Zlatých Moravciach 

8. Rôzne 
9. Uznesenia 
1 O.Záver 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

3./ Návrh na účelové použitie kapitálových výdavkov poskytnutých z Úradu vlády SR viazané na 
rekonštrukciu parkovacích plôch a verejných priestranstiev 
MVDr. Balážová - zástupca primátora mesta - informovala prítomných členov komisie, že na 
základe uznesenia vlády SR č. 531 z30. 09. 2015 bolo doručené Mestu Zlaté Moravce dňa 26. 10. 
2015 oznámenie o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky v sume 23 OOO€ z Úradu vlády SR, ktoré 
sú viazané, resp. je možné ich použiť len na rekonštrukciu parkovacích plôch a verejných 
priestranstiev, a sú už aj na účte mesta. Finančné prostriedky boli poukázané z účtu ministerstva 
financií. Je potrebné, aby sa členovia komisie vyjadrili, kde by sa tieto finančné prostriedky v sume 
23 OOO € konkrétne mohli použiť. Pôvodne sa plánovalo vybudovanie odstavnej plochy na ul. 
Bernolákovej oproti predajni Nitrazdroj. 
P. Hudák uviedol, že vybudovanie uvedenej odstavnej plochy predbežne odhadom podľa vyjadrenia 
projektanta vychádza cca až na 35 OOO€, poskytnuté finančné prostriedky by nestačili. 
MVDr. Balážová uviedla, že kapitálový výdaj je možné použiť do konca rozpočtového roka, podľa § 
8 ods. 4 zákona možno kapitálové výdavky použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch 
rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, v ktorom boli poskytnuté, t.j. v období rokov 2015-2016-
2017. Zároveň požiadala p. Hudáka, aby navrhol, kde by sa finančné prostriedky mohli použiť . 
P. Hudák uviedol, že na všetko máme málo finančných prostriedkov, aj pred poštou na prípadnú 
opravu povrchu parkoviska je to málo. 
RNDr. Paluška navrhol opravu ul. J. Kráľa až po kino. 
Ing. Svajčík uviedol, že sú tam odpadové šachty na odtok vody, pričom je potrebná ich oprava skôr 
ako sa opraví povrch cesty, teda je to zložitejšia problematika. 
P. Hudák uviedol, že pred poštou by to vyšlo podľa odhadov projektanta cca na 42 OOO€, máme však 
Jen 23 OOO€. 
PaedDr. Petrovič uviedol, že je potrebné poriešiť parkovanie, investícia bude na začiatok, keď budú 
peniaze z parkovania, bude možné upraviť parkovaciu plochu pred poštou. 
RNDr. Paluška uviedol, že je potrebné najprv spoplatniť parkovanie a budú finančné prostriedky aj 
na opravu parkoviska, príp. vybudovanie nového parkoviska. 
MVDr. Balážová zdôraznila, že finančné prostriedky je možné použiť len na rekonštrukciu. Ďalej 
zdôraznila, že použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle § 8a 
ods. 7 zákona. Zúčtovanie predkladá príjemca dotácie predkladá do 30. 04. každého roka až do 
ukončenia čerpania dotácie. Zúčtovanie sa riadi Pokynom ktorý bude zverejnený vo februári 2016 vo 
Finančnom spravodajcovi na webovom sídle ministerstva financií v časti Legislatíva. Príjemca dotácie 
je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití dotácie v súlade so zákonom č. 43 l /2002 Z.z. 
o účtovníctve tak, aby vedel spoľahlivo predložiť doklady preukazujúce účel použitia dotácie 
a dodržanie ostatných určených podmienok orgánom vykonávajúcim kontrolu. 
P. Hudák uviedol, že na Nám. A. Hlinku je liaty asfalt, a nevieme, aký podklad je pod týmto 
asfaltom, túto skutočnosť je potrebné odborne preveriť. 
PaedDr. Petrovič sa pýtal, ako vychádza parkovanie, resp. aká je návratnosť v prípade spoplatnenia 
parkovania. 
Ing. Švajčík uviedol, že je to cca 40 OOO € ročne pri minimálnej cene a vyťaženosti, ktorá bo la 
prezentovaná na predchádzajúcej komisii venovanej problematike parkovania, záleží to hlavne na tom 
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ktoré ulice sa budú realizovať resp. koľko parkovacích miest vznikne. Pričom zakúpenie 3 ks 
automatov by vychádzalo na cca 15 OOO€ aj s montážou plus značenie a projekt. 
P. Hudák uviedol, že pri MŠ Kalinčiakovej by sa mohla vybudovať parkovacia plocha - to by však 
bolo nové a nie rekonštrukcia. 
P. Madola uviedol, že pred predajňou Nitrazdroj v centre mesta by to bolo nevyhnutné, nakoľko sa to 
rieši už od začiatku tohto roku. 
P. Hudák poznamenal, že tam je potrebné upraviť plochu cca 305 m2 bez úpravy chodníka. 
PaedDr. Husár uviedol, že je to potrebné prepočítať a potom spoplatniť, investícia sa vráti, pred 
poštou nech to vyzerá ako vyzerá, ale ak by sa začalo, mohlo by sa neskôr pokračovať v rekonštrukcii. 
P. Madola uviedol, že mohlo by sa to použiť na nové dopravné značenie. 
P. Hudák uviedol, že pôvodné vodorovné dopravné značenie stálo cca 1 OOO€. 
MVDr. Balážová navrhla preveriť po stránke technologickej, akým spôsobom riešiť rekonštrukciu. 
RNDr. Paluška uviedol, že je potrebné schváliť spoplatnenie parkoviska pred poštou. 
PaedDr. Petrovič uviedol, že už s o tom hovorí vyše roka. 
P. Hudák uviedol, že jeho návrh bol opraviť celé centrum a až potom spoplatniť. 
Ing. Svajčík uviedol, že by sa to dalo riešiť postupne, tak že sa najskôr opraví námestie pred poštou 
podľa schváleného projektu, spoplatní sa podľa vopred pripraveného a schváleného VZNM a následne 
sa bude rozširovať oprava parkovacích plôch a ich spoplat11ovanie. 
P. Hudák uviedol, že je potrebný projekt, zadať ho komplexne a potom je možné robiť po častiach. 
PaedDr. Petrovič poznamenal, že rozpočet treba prejsť odznova a odsúhlasiť. 
PaedDr. Husár uviedol, že keď sa nájde rozumná technológia, nevidí v tom problém. 
Ing. Svajčík vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - preveriť technologický postup opravy 
parkovacej plochy pred poštou (frézovanie a následne vyasfaltovanie) a na tento účel použiť viazané 
finančné prostriedky v sume 23 OOO €. 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti preveriť technologický postup 
opravy, resp. rekonštrukcie parkovacej plochy pred poštou (frézovanie a následne vyasfaltovanie) 
a na tento účel použiť viazané finančné prostriedky v sume 23 OOO €, poskytnuté z Úradu vlády SR 
a stanoviť predbežnú celkovú sumu tejto rekonštrukcie. 

4./ Žiadosť MAX Trans, s. r. o., Machulince o pridelenie a prenájom parkovacích miest pre 
TAXI MAX 
Predseda komisie oboznámil prítomných so žiadosťou MAX Trans, s. r. o„ Machulince v zastúpení 
Peter Drahoš-konateľ - o pridelenie a prenájom dvoch parkovacích miest v meste Zlaté Moravce na 
základe udelenej licencie na vykonávanie taxislužby v územnom obvode Nitrianskeho kraja 
s motorovými vozidlami EČ a pridelenými evidenčnými číslami vozidiel taxislužby: ZM833BP 001, 
ZMl 59BS 002 pre vozidlá taxislužby TAXI MAX, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť MAX 
Trans, s.r.o„ so sídlom Športová 431, Machulince. Návrh jedného parkovacieho miesta je miesto, 
nachádzajúce sa na Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach oproti dvora Oregon, resp. lekárne, návrh 
druhého je miesto, nachádzajúce sa na ul. Župná v Zlatých Moravciach oproti pizzerii Pizza Tíme, 
resp. BRW Café. 
Predseda komisie vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k uvedenej žiadosti. 
PaedDr. Petrovič zdôraznil, že v meste podnikajú TAXI na čierno bez licencie, je potrebné vyberať 
pokuty a kontrolovať ich. Uviedol, že mali by byť plochy vyhradené pre TAXI, ale nie konkretizovať, 
t. j. bez uvedenia poznávacích značiek. 
P. Hudák uviedol, že touto kontrolou vo väčšine miest na Slovensku je poverená mestská polícia. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - odporúča písomne informovať 
žiadateľa, že mesto v súčasnom období neprideľuje prenájom parkovacích miest pre vozidlá 
taxislužby, táto problematika bude riešená vo VZN o parkovaní na území Mesta Zlaté Moravce, 
v ktorom bude zahrnuté aj parkovanie vozidiel taxislužby. 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
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Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia prerokovala žiadosť .MAX Trans, s. r. o., Športová 431, Machulince o pridelenie 
a prenájom parkovacích miest pre TAXI .MAX na Nám. A. Hlinku a ul. Župná v Zlatých 
Moravciach a odporúča písomne informovať žiadateľa, že mesto v súčasnom období neprideľuje 
prenájom parkovacích miest pre vozidlá taxislužby, táto problematika bude riešená vo VZN 
o parkovaní na území Mesta Zlaté Moravce, v ktorom bude zahrnuté aj parkovanie vozidiel 
taxislužby. 

5./ Žiadosť MŠ Kalinčiakova o vytvorenie nových miest na parkovanie pri MŠ 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov so žiadosťou Materskej školy Kalinčiakova 12, Zlaté 
Moravce o vytvorenie nových miest na parkovanie pri MŠ. Z dôvodu vytvorenia jednosmernej ulice 
vznikli problémy so zásobovaním školskej jedálne, ako aj s parkovaním vozidiel rodičov, ktorí 
privádzajú deti do MŠ. 
Predseda komisie vyzval prítomných na vyjadrenie sa k žiadosti. 
Ing. Švajčík uviedol, že mesto nemá na tento účel momentálne vyčlenené finančné prostriedky 
a druhej strane je potrebné túto závažnú situáciu vyriešiť je potrebné postupovať tak, ako sa riešila 
odstavná plocha na parkovanie na Pribinovej ulici. Miesto na vybudovanie odstavnej plochy je oproti 
bytovému domu, stojan na koberce je možné odstrániť. Spýtal sa p. Hudáka, koľko by tam mohlo 
vzniknúť parkovacích miest. 
P. Bodák uviedol, že cca 1 O parkovacích miest. 
RNDr. Paluška poznamenal, že či nikomu nevadí, že sa zníži zelená plocha, nesúhlasí s výrubom 
stromu. 
P. Hudák uviedol, že občania, resp. obyvatelia z bytového domu a tiež rodičia detí z MŠ požadujú 
parkovanie a v prípade vybudovania spevnenej plochy nebude potrebné vyrúbať stromy, iba preložiť 
kovový stojan (na prášenie kobercov) a nebude zabratá celá zelená plocha. 
PaedDr. Husár uviedol, že rodičia detí boli za ním, chcú parkovanie na trávnatej ploche. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh vybudovať novú spevnenú plochu pri 
MŠ Kalinčiakova na zelenej ploche za bytovým domom Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia prerokovala žiadosť Materskej školy so sídlom Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce 
o vytvorenie nových miest na parkovanie pri MŠ a odporúča vybudovanie novej spevnenej plochy 
pri MŠ Kalinčiakova na zelenej ploche za bytovým domom Technickými službami mesta Zlaté 
Moravce. 

6./ Žiadosť AXIS computers, s. r. o. , Zlaté Moravce o odstránenie nevyhovujúceho stvu 
mestskej komunikácie - ul. S. Chalupku 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov so žiadosťou AXIS computers, s. r. o., so sídlom ul. J. 
Kráľa 51/A, Zlaté Moravce o odstránenie nevyhovujúceho stavu mestskej komunikácie na ul. S. 
Chalupku. Ako nový vlastník obchodného objektu so súpisným číslom 300, postaveného na pare. KN 
č. 1521/1, zapísanej na LV č. 7970, nachádzajúceho sa na ul. Župná č. 15 v Zlatých Moravciach má 
problém s riešením stojacej - zrážkovej vody, ktorá sa zhromažďuje po dažďoch v bezprostrednej 
blízkosti obchodného objektu. V žiadosti sa uvádza, že voda sa priamo dotýka dvoch stien budovy, 
ktoré vlhnú a prípadné pretrvávajúce vlhnutie stien by mohli spôsobiť vážne technické problémy 
v prevádzke a narušiť aj statiku budovy. Predmetná komunikácia je vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, z tohto dôvodu je potrebné riešiť situáciu a spoločnosť je ochotná spolupodieľať sa na 
odstránení tohto problému formou úhrady určitej časti prác. 
Predseda komisie vyzval prítomných na vyjadrenie sa k žiadosti. 
Ing. Švajčík uviedol, že je potrebné v prvom rade preveriť, či je tam kanalizácia, tak ako sme to riešili 
v Chyzerovciach. 
MVDr. Balážová uviedla, že bude mať stretnutie so zástupcom vodárenskej spoločnosti, bude žiadať 
od ZsVs vyjadrenie, či existuje kanalizácia na ul. S. Chalupku v blízkosti obchodného objektu. 
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P. Madola navrhol a požiadal MVDr. Balážovú preveriť existenciu kanalizácie aj na Robotníckej ul. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh preveriť prostredníctvom zástupcu 
primátora mesta existenciu kanalizácie na ul. S. Chalupku v blízkosti obchodného objektu vo 
vlastníctve AXIS computers, s. r. o„ Zlaté Moravce a na ul. Robotnícka a následne písomne 
odpovedať žiadateľovi. 

Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia prerokovala žiadosť AXIS computers, s. r. o., so sídlom ul. J. Kráľa 51/A, Zlaté Moravce 
o odstránenie nevyhovujúceho stavu mestskej komunikácie na ul. S. Chalupku a odporúča preveriť 
prostredníctvom zástupcu primátora mesta existenciu kanalizácie na ul. S. Chalupku v blízkosti 
obchodného objektu vo vlastníctve AXIS computers, s. r. o., Zlaté Moravce a na ul. 
Robotnícka, následne písomne odpovedať žiadateľovi. 

7./ Žiadosť DATA-ZDROJ, a. s., Nitra o zaradenie do plánu opráv a investícií na rok 2016 
opravu prístupovej cesty na Priemyselnej ul. v Zlatých Moravciach 
Predseda komisie oboznámi prítomných členov so žiadosťou OA TA-ZDROJ, a. s„ Dolnočermánska 
38, Nitra, ako vlastníkom nehnuteľnosti na Priemyselnej ul. č. 1 v Zlatých Moravciach (Diskontná 
predajňa potravín a sklady potravín) o zaradenie opravy prístupovej cesty na Priemyselnej ul. 
v Zlatých Moravciach do plánu opráv a investícií na rok 2016. V žiadosti sa uvádza, že prístupová 
komunikácie je rozbitá, sťažuje prístup motorových vozidiel a peších občanov do všetkých sídliacich 
firiem na Priemyselnej ul., vyjadrenia ktorých sú prílohou žiadosti. Ide o spoločnosti - FENESTRA 
Sk, spol. s r. o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ 
Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4-stredisko HVS Zlaté Moravce, Priemyselná ul. č.11, Zlaté 
Moravce. HASS, s. r. o., Priemyselná 3096, Zlaté Moravce. Agrostav, a.s., Štúrova 140, Nitra
Priemyselná 9, Zlaté Moravce Agrostyro, s. r. o., Priemyselná 9, Zlaté Moravce, B.E.V.O.H„ s.r.o., 
admin. budova na ul. Priemyselná 9, Zlaté Moravce, FROSTTECHNIKA SK, s. r. o„ Priemyselná ul. 
9, Envi Slovakia, s. r. o., Priemyselná ul. 9, Zlaté Moravce, VS BERY-BOGYO-Vladimír Bogyo, 
Priemyselná ul. 9, Ing. Mária Levická EKONÓM, Priemyselná ul. 9, Zlaté Moravce, Magdaléna 
Prochovníková-UOS, Priemyselná ul. 9, Zlaté Moravce Helena Halmovská-UOS, Priemyselná 9, Zlaté 
Moravce, Autoservis a pneuservis PALUŠKA, Priemyselná 19, Zlaté Moravce. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na vyjadrenie sa k žiadosti. 
Ing. Švajčík uviedol, že táto záležitosť sa už riešila, odd. správy majetku mesta preverovalo 
vlastníctvo pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. Priemyselná. Bolo zistené, že 95 % 
pozemkov je v súkromnom vlastníctve. Tieto pozemky by bolo potrebné vykúpiť a potom riešiť 

samotnú realizáciu prostredníctvom projektov. 
MVDr, Balážová uviedla, že spolu sp. Vargom, riaditeľom TS rokovali s podnikateľmi, ktorí sídlia 
na Priemyselnej ulici za účelom rekonštrukcie MK spolufinancovaním, nik nebol ochotný prispieť 
finančnými prostriedkami na opravu komunikácie. 
P. Hudák uviedol, že väčšina pozemkov pod touto komunikáciou nie je vo vlastníctve mesta. 
Ing. Švajčík uviedol, že podľa slov bývalého riaditeľa tech. služieb oslovené firmy nachádzajúce sa 
na Priemyselnej ul. nemali záujem poskytnúť finančné prostriedky, resp. podieľať sa na rekonštrukcii 
cesty. 
P. Hudák uviedol, že odhadované náklady na kompletnú rekonštrukciu uvedenej ulice, vyčíslené 
podľa projektanta v roku 2012 spolu boli odhadnuté na sumu vo výške 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€). 
RNDr. Paluška uviedol, že aj Nitrazdroj by mohol finančne prispieť najej prípadnú rekonštrukciu, je 
potrebné sa dohodnúť. 
Ing. Švajčík uviedol, že keby prispela každá firma, ktorá má na predmetnej ulici sídlo nejakou 
primeranou a adekvátnou čiastkou, dala by sa v spolupráci s mestom riešiť oprava komunikácie, 
nakoľko táto je v havarijnom stave. 
RNDr. Paluška, p. Hudák a Ing. Švajčík navrhli zvolať rokovanie za účelom dohody s podnikateľmi 
vo veci riešenia opravy komunikácie spoločne s mestom. Je však potrebné zistiť, či sa môže 
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investovať do komunikácie, keď pozemky nachádzajúce sa pod komunikáciou sú v súkromnom 
vlastníctve. 
PaedDr, Husár uviedol, že podľa jeho názoru určite opraviť, aj keď sú pozemky v súkromnom 
vlastníctve. 
P. Madola navrhol preveriť riešenie možnosti rekonštrukcie ul. Priemyselnej z dôvodu toho, že 
uvedená komunikácia sa nachádza na pozemkoch, ktoré sú zväčša vo vlastníctve fyzických 
a právnických osôb - u právnika mesta. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - preveriť možnosti ďalšieho postupu vo 
veci riešenia rekonštrukcie komunikácie na Priemyselnej ul., nachádzajúcej sa na pozemkoch vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb právnikom mesta a následne uskutočniť stretnutie všetkých 
dotknutých subjektov s vedením mesta. 
Za: 7 /Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča preveriť možnosti ďalšieho postupu vo veci riešenia rekonštrukcie komunikácie
Priemyselná ul„ nachádzajúcej sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických a právnických osôb 
právnikom mesta a následne uskutočniť stretnutie všetkých dotknutých subjektov s vedením mesta. 

8/Rôzne 
Predseda komisie informoval prítomných členov o zámere úpravy bývalého uhoľného skladu, ktorého 
vlastníkom je Slovenská pošta, a. s„ Banská Bystrica. Slovenská pošta, a. s. vo vyjadrení uvádza , že 
súčasný narušený technický stav konštrukcie bývalého objektu skladu uhlia, nachádzajúceho sa pod 
parkovacou plochou pred hlavným vstupom do budovy pošty v Zlatých Moravciach bol staticky 
posúdený autorizovaným stavebným inžinierom-statikom a následne bolo navrhnutých viac možností 
riešenia spevnenia stropu bývalej uhoľne, nad ktorou sa nachádza verejná komunikácia pred poštou 
Zlaté Moravce 1 (5 parkovacích miest pre vozidlá). V spolupráci s MsÚ Zlaté Moravce bol priestor na 
parkovanie z bezpečnostného hľadiska mechanicky zabezpečený tak, aby sa zamedzilo parkovaniu 
vozidiel pred uvedenou plochou. Zámerom Slovenskej pošty, a. s., je uvedený priestor zabezpečiť tak, 
aby mohol v budúcnosti účelovo opäť slúžiť ako doteraz, t. j. verejná komunikácia pre obyvateľov 
a parkovacie miesta pre vozidlá. Ako najprijateľnejšia alternatíva sa javí možnosť zásypu objektu 
bývalej uhoľne . Nakoľko tento zásah je technicky a finančne náročný a táto akcia nebola zahrnutá vo 
finančnom pláne na rok 2015, nie je možné ju v tomto roku realizovať. Akcia bude zaradená do 
pripravovaného plánu investícií na rok 2016. 
PaedDr. Husár navrhol oznámiť písomne Slovenskej pošte, a. s., Banská Bystrica, že Mesto Zlaté 
Moravce plánuje rekonštrukciu parkovacej plochy pred poštou a z tohto dôvodu je nevyhnutné čo 
najskôr riešiť situáciu s bývalým objektom skladu uhlia. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh požiadať Slovenskú poštu, a. s„ 
Banská Bystrica, aby čo v najkratšom čase vyriešila situáciu s bývalým uhoľným skladom, nakoľko 
mesto plánuje opravu, resp. rekonštrukciu parkoviska na Námestí A. Hlinku v Zlatých Moravciach 
pred poštou z dotácie-z kapitálových výdavkov účelovo viazaných na akciu „Rekonštrukcia 
parkovacích plôch a verejných priestranstiev", poskytnutých z Úradu vlády SR 30. 10. 2015. 
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča požiadať Slovenskú poštu, a. s„ Banská Bystrica, aby čo v najkratšom čase 
vyriešila situáciu s bývalým uhoľným skladom, nakoľko mesto plánuje opravu, resp. rekonštrukciu 
parkoviska na Námestí A. Hlinku v Zlatých Moravciach pred poštou z dotácie-z kapitálových 
výdavkov účelovo viazaných na akciu „Rekonštrukcia parkovacích plôch a verejných 
priestranstiev", poskytnutých z Úradu vlády SR 30. 10. 2015. 

RNDr. Paluška uviedol, že je nespokojný s parkovaním vozidiel na nádvorí Mestského kultúrneho 
strediska v Zlatých Moravciach. Je tam osadená dopravná značka „Zákaz vjazdu okrem dopravnej 
obsluhy" a aj napriek tomu tam parkujú vozidlá aj bicykle, treba túto situáciu riešiť a prehodnotiť. 
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P. Hudák uviedol, že uvedené osadené dopravné značenie majú všetci rešpektovať v zmysle zákona. 
RNDr. Paluška požiadal o informáciu, ako majú občania Chyzeroviec riešiť parkovanie pred 
rodinnými domami. Obyvatelia majú záujem vyštrkovať, príp. na zeleni uložiť zatrávňovacie kocky 
pred rodinným domom, nakoľko je tam blato a chcú tam parkovať. 
P. Hudák uviedol, že občania, ktorí bývajú v rodinných domoch, si majú zabezpečiť parkovanie na 
svojich pozemkoch, v prípade zabratia verejného priestranstva je potrebné obrátiť sa na oddelenie 
správy majetku mesta. 
RNDr. Paluška uviedol, že malo by sa to riešiť jednotne, buď vyštrkovaním alebo zatrávňovacími 
kockami. 
Ing. Švaičík uviedol, že vyštrkovanie alebo uloženie zatrávňovacích kociek je možné riešiť ohlásením 
drobnej stavby. 
P. Hudák uviedol, že túto problematiku ohľadom budovania týchto plôch vedľa cesty IVl 1 je 
potrebné prekonzultovať aj so správcom uvedenej komunikácie, ktorým je Regionálna správa a údržba 
ciest Nitra. 
RNDr. Paluška uviedol, že zo Železničiarskej ul. smerom na Pribinovu sa nachádza strom - tuja, 
ktorej zeleň zasahuje do dopravnej značky. Vodiči pri prechádzaní ju nevidia, je potrebné opílenie. 
Ing. Švajčík sa ospravedlnil, že musí odísť z dôvodu ďalších povinností a požiadal p. Madolu 
o pokračovanie v rokovaní. 
P. Madola vyzval prítomných členov, ak majú ešte nejaké podnety alebo návrhy, aby ich predniesli. 
RNDr. Paluška uviedol, že cestička pre cyklistov na Továrenskej ulici je vo veľmi zlom stave -
znečistená. Máme jednu cestičku a aj táje neprejazdná. 
P. Hudák uviedol, že na uvedenej ulici prebiehajú práce na budovaní kanalizácie, ako aj výstavba 
obchodného domu Kaufland, kde je cestná premávka sčasti obmedzená a upravená prenosným 
dopravným značením. Očistenie cestičky pre cyklistov bolo zabezpečené dnešného dňa správcom 
komunikácie RaÚSC Nitra. 

7./ Uznesenia z dnešného zasadnutia, t. j. 12. 11. 2015 
Uzn. č. 57/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti preveriť technologický postup 
opravy, resp. rekonštrukcie parkovacej plochy pred poštou (frézovanie a následne vyasfaltovanie) 
a na tento účel použiť viazané finančné prostriedky v sume 23 OOO €, poskytnuté z Úradu vlády SR 
a stanoviť predbežnú celkovú sumu tejto rekonštrukcie. 

Uzn. č. 58/2015 
Komisia prerokovala žiadosť MAX Trans, s. r. o., Športová 431, Machulince o pridelenie 
a prenájom parkovacích miest pre TAXI MAX na Nám. A. Hlinku a ul. Župná v Zlatých 
Moravciach a odporúča písomne informovať žiadateľa, že mesto v súčasnom období neprideľuje 
prenájom parkovacích miest pre vozidlá taxislužby, táto problematika bude riešená vo VZN 
o parkovaní na území Mesta Zlaté Moravce, v ktorom bude zahrnuté aj parkovanie vozidiel 
taxislužby. 

Uzn. č. 59/2015 
Komisia prerokovala žiadosť Materskej školy so sídlom Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce 
o vytvorenie nových miest na parkovanie pri MŠ a odporúča vybudovanie novej spevnenej plochy 
pri MŠ Kalinčiakova na zelenej ploche za bytovým domom Technickými službami mesta Zlaté 
Moravce. 

Uzn. č. 60/2015 
Komisia prerokovala žiadosť AXIS computers, s. r. o., so sídlom ul. J. Kráľa 51/A, Zlaté Moravce 
o odstránenie nevyhovujúceho stavu mestskej komunikácie na ul. S. Chalupku a odporúča preveriť 
prostredníctvom zástupcu primátora mesta existenciu kanalizácie na ul. S. Chalupku v blízkosti 
obchodného objektu vo vlastníctve AXIS computers, s. r. o„ Zlaté Moravce a na ul. 
Robotnícka, následne písomne odpovedať žiadateľovi. 

Uzn. č. 6112015 
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Komisia odporúča preveriť možnosti ďalšieho postupu vo veci riešenia rekonštrukcie komunikácie
Priemyselná ul., nachádzajúcej sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzickfich a právnickfic/1 osôb 
právnikom mesta a následne uskutočniť stretnutie všetkfich dotknutých subjektov s vedením mesta. 

Uzn. č. 62/2015 (21/2015) 
Komisia odporúča požiadať Slovenskú poštu, a. s., Banská Bystrica, aby čo v najkratšom čase 
vyriešila situáciu s bývalým uhoľným skladom, nakoľko mesto plánuje opravu, resp. rekonštrukciu 
parkoviska na Námestí A. Hlinku v Zlatých Moravciach pred poštou z dotácie-z kapitálových 
výdavkov účelovo viazaných na akciu „Rekonštrukcia parkovacích plôch a verejných 
priestranstiev", poskytnutých z Úradu vlády SR 30. 10. 2015. 

8./ Záver: 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií ukončil podpredseda komisie - Ivan 
Madola poďakovaním všetkým členom komisie za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zlaté Moravce, 12. 11. 2015 

....... 0.~ .. ~.~J'.ťk.~ ... 
Zapísala: Alexandra Borčániová 

sekretár komisie . .. ,~# 
<n;~l Švajčík 
predseda komisie 
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Prezenčná listina 
z 9. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 

Moravciach konaného 
dňa 12. 11. 2015 (štvrtok) o 16.00 hod. 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

1. Ing. Karol Švajčík-predseda 

2. Ivan Madola-podpredseda 

3. RNDr. Jozef Paluška-člen 

4. PaedDr. Dušan Husár-člen 

5. Ladislav V aškovič-člen 

6. Michal Kukučka-člen 

7. Emil Hudák-člen 

Prizvaní: 

MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč, prednosta MsÚ 

Michal Borkovič, hlavný kontrolór 

Mgr. Barbora Segíňová, pov. riaditeľka TS mesta 
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Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
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