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

Dátum konania: dňa 29. 09. 2015o16.00 hod 

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Pritomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutí komisie 
4. Prerokovanie rozpočtového harmonogramu na zostavenie rozpočtu na rok 2016 
S. Žiadosť Štefana Minára, trvale bytom Rázusova 32, Zlaté Moravce o riešenie bezpečnosti na ul. 

Rázusova v Zlatých Moravciach odstúpená Komisiou výstavby, ÚP a ŽP 
6. Parkovanie vozidiel vrátane spoplatnenia parkovania na Nám. A. Hlinku, Župnej ul. a ul. J. Kráľa 

v Zlatých Moravciach s následným osadením parkovacích automatov 
7. Rôme 
8. Umesenia 
9. Záver 

lJ Otvorenie 
7. zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií otvoril a ďalej viedol predseda 
komisie Ing. Karol Švajčík. 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. 

2J Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za schválenie programu rokovania, 
prípadne na doplnenie. Navrhol bod č. S - žiadosť Štefana Minára - prerokovať ako bod č. 3 a bod č. 3 
- Kontrola plnenia uznesení posunúť a prerokovať ho ako bod č. 4. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

3J Žiadosť Štefana Minára. trvale bvtom Rázusova 32. Zlaté Moravce - riešenie bezpečnosti na 
ul • .Rázusova v Zlatých Moravciach odstúpená Komisiou rtstavby, ÚP a ŽP 
Predseda komisie - Ing. Švajčík predniesol požiadavku MVDr. Balážovej - predsedu Komisie 
výstavby, ÚP a ŽP, ktorá bola zaradená na zasadnutí komisie v rámci bodu „Rôme", resp. žiadosť 
Štefana Minára, bytom Rázusova 32, Zlaté Moravce vo veci riešenia bezpečnosti pri výjazde 
z križovatky na Továrenskej ulici a ul. Rázusova, nakoľko pri výjazde osobných áut z Rázusovť'.j ulice 
je nedostatočný výhľad z dôvodu stojacich áut pred predajňou Husqvarna - ul. Továrenská. Clenmi 
komisie bolo navrhnuté, že predmetná požiadavka bude posunutá do komisie dopravy. Vyzval p. 
Minára, aby uviedol, aké problémy sú na Rázusovej ulici v Zlatých Moravciach. 
P. Minár uviedol, že pri výjazde z ul. Rázusovej (MK) na ul. Továrenskú (cesta WSll) je dlhodobý 
problém s parkovanún. Vozidlá parkujú po oboch stranách Rázusovej ulice na komunikácii, vozidlá 
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prechádzajúce cez ulicu smerom na Továrenskú ul. pri výjazde majú majú problém s rozhľadom, 
z ľavej strany nie je možné vidieť vozidlo. Navrhuje na ulici Továrenskej umiestniť dopravnú značku 
,,zákaz zastavenia". Podnikatelia majú parkovať vo svojich dvoroch a nie na komunikácii. Je to 
rizikové miesto. 
Ing. Švajčík uviedol, že tento problém pozná, nakoľko viackrát tadiaľ prechádza. Túto situáciu je 
potrebné riešiť dopravným značením. V budúcnosti sa plánuje v tejto časti mesta cestička pre 
cyklistov. Reálne by táto situácia mala byť zmenená do 5 mesiacov. 
P. Hudák uviedol, že sa pripravuje projektová dokumentácia v súvislosti s vybudovaním s novým 
dopravným značením cestičky pre cyklistov na ul. Továrenská, pričom v tejto PD bude riešený aj tento 
problém obyvateľov v križovatke ulíc Rázusova MK) a Továrenská (cesta ID511) Situácia sa bude 
riešiť pri dokončení OD Kaufland (plán ukončenia výstavby cca vo februári 2016). Ďalej zopakoval 
problém s osvetlením na ul. Továrenská, ako aj na existujúcich chodníkoch pre peších a cestičkách pre 
cyklistov. Osvetlenie je obrastené korunami stromov, pričom svetelné lúče nedopadajú na cestu, 
chodník, cestičku pre cyklistov Ge tam tma). 
P. Minár poznamenal, že na ulici Rázusovej je problém aj s retardérmi. Vzniká viac exhalátov. 
Retardéry by tam nemali byť, sú to zbytočne vyhodené peniaze. 
P. Hudák uviedol, že spomaľovacie retardéry boli osadené na základe požiadavky obyvateľov 
uvedenej ulice a na doporučenie komisie dopravy. Ako dôvod obyvatelia uvádzali obavy o svoje 
životy a zdravie z dôvodu rýchlej jazdy motorových vozidiel prechádzajúcich po tejto ulici. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie s tým, že problém s parkovaním by sa mal 
vyriešiť do konca marca 2016, o tejto záležitosti bol p. Minár informovaný a v prípade zmien sa bude 
komisia znovu zaoberať uvedenou problematikou. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisiou bol p. Minár informovaný o postupe riešenia problému s parkovaním na Rázusovej ullci. 
Komisia odporúča uvedenú problematiku vvriešif do konca marca 2016. v prípade zmien sa s danou 
problematikou bude znovu zaoberať. 

4J Kontrola plnenia úloh zo 7.Uadnutí komisie 
Uznesenia z roku 2011-2014. ktoré zostávajú v platnosti: 
Uzn. č. 9212012 
Komisia odporúča požiadal' správcu cesty - Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra - o osadenie 
lachty s mrelami a následným odvedenfm vody do kanála z autobusovej zastávky na Chyzeroveckej 
ul. oproti kultúrnemu domu. 
Po vybudovanf novej kanalizácie v mestskej časti Chyzerovce bude táto oprava realizovaná 
Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra pri plánovanej rekonštrukcii povrchu cesty IJ/511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, vykonávanom 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
P. Hud4k uviedol, že 23. 03. 2015 budú túto záležitosť riešiť v spolupráci s RSaÚC, preto je potrebné 
ponechať uznesenie v platnosti. 
Predseda komisie vyzval prftomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
P. Paluška podotkol, že sa na Chyzeroveckej ul. je existujúca kanalizácia. Z toho dôvodu navrhol 
vyzvať písomne RSaÚC Nitra na riešenie uvedenej záležitosti 
Komisia jednohlasne odporúča uznesenie č. 9212012 ponechal' v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9512012 
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Komisia odporúča vybudovanie bezbariérových priechodov na ul SNP pred vchodom do cintorlna 
a na PrOepskej ceste, tiež pred vchodom do cintorlna a na križovatke s Podjavorinskou ul. 
Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za ponechanie tohto uznesenia v platnosti. 
Za: 7 (ŠVajčík, Pa/uška, Mado/a, Husár, V aškovič, 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 uskutočneni 
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, Mado/a, 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 JIU06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská ul. , usta IU511. 
železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné prostriedky. 
P. Hudák uviedol. že úprava železničného priecestia na Hviezdoslavovej ul., cesta JIU06433 smer 
Martinský breh bola realizovaná ŽSR v roku 2014. Železničné priecestie na Továrenskej ul. nebolo 
doposiaľ zrekonštruované. 
Ing. ŠVajčik 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 tjm, fe Mesto ZlaJé 
Moravce vyzve iSR na jeho úpravu. 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 10412012 (5612011) 
Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v krifovaJkách) a riešenie cyklistických 
chodníkov na Továrenskej ul 
Cyklistické chodníky a dopravné značenie sa budú riešiť súčasne s výstavbou obchodného domu 
Kaufland v približnom termíne od začiatku mesiaca aprz1a 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 
parkovať, 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. 
Ing. ŠVajčfk 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) 
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Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča realizáciu projektu rielenia cyklistických chodnllwv a parkovania osobnjch 
motorových vozidiel na ul. Továrenská v Zlatých Moravciach. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 14812014 
Komisia odporúča Technickjm slu!bám 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. Palulka uviedol, že chcel by vedieť termín. 
P. Varga uviedol, že pravdepodobne v apríli 2015. 
P. Palulka 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 Palárilwvu 
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 uviedol, že na Palárikovej ul. prebiehajú práce spojené s vybudovaním kanalizácie. 
Úloha je momentálne nereálna. Po ukončení stavu prác je potrebné výtlky opraviť. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh riešiť opravy výtlkov na 
Palárikovej ulici Technickými službami mesta po ukončení prác. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vvkonaf opravv výtlkov na Palárlkovej ulici Technickými službami mesta po ukončenf 
prác - vybudovania kanalizácie. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15112014 (10512012) 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hosp. činnosti preveril', aká suma bude potrebná na 
vypracovanie PD a zároveň požiadať finančnú komisiu o vyčlenenie finančnjch prostriedkov na 
vypracovanie projektu na cestičku pre cyklistov od centra mesta po železničnú stanicu s molnosťou 
na existujúcich chodnlkoch 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 volné 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. 
PaedDr. Husár uviedol, že je nevyhnutné riešiť túto záležitosť cez projekty, aj v Nitre sa momentálne 
riešia cestičky pre cyklistov. 
Ing. ŠVajčfk 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 prostredn(ctvom odd. projektov a propagácie mesta 
a navrhuje preveriť, či sú výzry a riešiť túto záležitost' vypracovan(m projek.,tu. 
Predseda komisie predniesol návrh - požiadať Komisiu výstavby, UP a ZP a Komisiu .finančnú -
preveriť riešenie cestičky pre cyklistov, informovať komisiu dopravy, ako bolo s odporúčaním komisie 
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naložené a následne v prípade získania finančných prostriedkov prostredníctvom odd. projektov 
a propagácie mesta preveriť, či sú ryzry a rieši( túto záležitosť vypracovaním projektu. Vyzval 
prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (ŠVajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča opätovne poiladaf Komisiu výstavby. ÚP a ZP o odsúhlasenie wpracovanla 
pro!ektovel dokumentácie a zároveň požiadať Komisiu finančnú o vvčlenenle finančných prostriedkov 
cca 10 OOO E na racovan!e ro'ektu riešenia c listicke do ra v centre mesta Nám. A. Hlinku 

upná. Hviezdoslavova) a v prípade získania finančných prostriedkov prostredníctvom odd. pro!ektov 
a propagácie mesta preverif. čl sú výzvy a rieiif túto zálefltosf vvpracovanfm prolektu, zároveň 
eoskytnúf Informáciu, ako bolo s odporúčanlm naložené. 
Uloha trvá. 

Uzn. č. 15512014 (13612012) 
Komisia odporúča, aby oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta preveril.o vlastnfctvo 
pozemkov pod komunikáciou - Priemyselná ul. a vedľa komunikácie z dôvodu molnosti uiadenia 
chodnfka 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. Švajčfk uviedol, že súhlasí s tým, aby vedenie mesta oslovilo firmy, ktoré sa nachádzajú na 
Priemyselnej ul.-podnikateľov a dohodnúť s nimi spolu.financovanie na oprave miestnej komunikácie. 
PaedDr. Husár navrhol, že firmy samotné by mohli byť osvetlené na svojich b'Uliovách, vyhovovalo by 
to aspoň sčasti, pretože cesta nie je osvetlená, rieši( 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 rieši( miestnu komunikáciu - Priemyselnú ulicu - s podnikateľmi, 
ktorí sídlia na tejto ulici za účelom rekonštrukcie MK spolu.financovaním. Vyzval prítomných na 
hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, H'Uliák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča vedeniu mesta - zástupkyni primátorky mesta p. Balálovej - zvolat' rokovanie uz 
účelom riešenia rekonštrukcie u/Jce Priemyselnej spoluflnancovanim s podnikateľmi pôsobiacimi 
na uvedenej ulici. 
Úloha bola splnená. 

Uzn. č. 15812014 (7612002. 11212012, 145/2014) 
Komisia odporúča v spolupráci s Technickými službami mesta a Agro Hosť ovce uzbezpečit' 
ohliadku mosta cez rieku Žitava a Zlatňanka, navezenie ltrku na komunikáciu a uealizovat' opravu 
zábradlia s term/nom do konca aprlla 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. 
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P. Paluška uviedol, že na tom druhom moste bolo zábradlie, most nemá zábradlie, je potrebné niečo 
s tým robiť, môže dôjsť k úrazom. 
P. Madola sa spýtal, komu patrí teleso cesty. 
P. Vqrgq uviedol, že bolo by potrebné riešiť túto problematiku so spoločnosťou Agro Hosťovce. 
P. Hudák uviedol, že družstvo poskytne materiál na opravu zábradlia a Teclmické služby mesta by ho 
opravili, resp. zavarili. Cestu už riešilo Agro 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 zabeqJečit' opravu zábradlia a úpravu povrchu nerovnosd 
komunikácie v spolupráci s Technickými službami mesta Zlaté Moravce a Agro Hosťovce. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15912014 (11512012) 
Komisia odporúča rieliť dopravnú infraltruktúru komplexne ako hlavnú prioritu vrátane 
cyklistickej dopravy a požadovat' 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/Idka, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechal' uznesenie č. 15912014 v platnosti. 
Úloha splnená, bola zaradená do PHSR. 

Uzn. č. 16012014 
Komisia odporúča navrhnúť do roqJočtu 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 ponechal' uznesenie v platnostL 
Úloha splnená, zaradená do PHSR. 

Uzn. č. 16312014 
Komisia odporúča zriadenie priechodu pre chodcov (osvetlenie, napojenie, bezbariérovosť) na 
Žitavskom nábreží pri vstupe do ZŠ Robotnicka a ich vyznačenie dopravnými značkami tak, aby sa 
zvýlila beqJečnosť chodcov, najmä deti, ktoré prichádzajú a odchádzajú do základnej lkoly na ul 
Robotnícka. 
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 ponechal' uznesenie č. 16312014 v platnosti. 
Úloha trvá. 
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Uzn. č. 16512014 
Komisia odporúča odstránil' výtlky na ul. Janka Kráľa za poltou Technickými slutbamJ mesta ZlaJé 
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 ponechal' uznesenie č. 16512014 v plaJnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16612014 
Komisia odporúča rielit' úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlenim a umiestnenfm 
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 (Švajčik, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudálc) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechal' uznesenie č. 16612014 v platnosti. 
P. Hud4k uviedol, že výnimka konči na budúci rok. Je potrebné túto problematiku riešiť. 
Predseda komisie navrhol riešiť úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvet/enim 
a umiestnením dopravných značiek zaradením do rozpočtového harmonogramu na zostavenie 
rozpočtu na rok 2016. Zároveň vyzval všetkých prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:6 (Švajčz1c, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča riellf úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlenrm a umlestnenrm 
dopravných značlek zaradením do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie 
rozpočtu na rok 2016. 
Úloha trvá. 

Uzn. č.16812014 
Komisia odporúča Technickým slu!bám mesta, v súvislosti s rekonltrukciou elektrického vedenia, 
prekládky st/pov verejného osvetlenia a vzdulného vedenia informoval' komisiu dopravy 
a miestnych komunikácii o stave mestského rozhlasu, resp. jeho prevádzkovania v mestskej časti 
Chyzerovce. 
P. Palulka 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 pracovnľk, ktorý zabezpečuje opravy bol chorý, čiže nebolo to 
možné riešiť ihneď. 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 preveril' /unkčnost' mestského 
rozhlasu v Chyzerovciach a zabezpečil' opravu nefunkčných. 
Úloha splnená. 
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Uzn. č. 17312014 
Komisia odporúča riešiť uznesenie č. 7312012 s vyjadrenfm riaditeľa Technických služieb mesta 
Zlaté Moravce a s jeho prlsľubom zabe7.]Ječit' 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 (Svajčfk, 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 a_ŽP a riešiť ich realizáciu v spolupráci s Technickými službami mesta. 
Vedúci odd. stav. HČ uviedol, že požiadavka je zaradená do rozpočtu Mesta Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 

Uznesenia z 1. zasadnutia komisie. konaného dňa 12.()2.2015 
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 U65 
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 spolu.financovania. 
Úloha splnená. 

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.). 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP eviduje uvedenú žiadosť, sú tam pozemky vo vlastníctve súkromných osôb 
a t. č. nie sú finančné prostriedky na výkup pozemkov. 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 6/2015 
Komisia odporúča jednohlasne na základe žiadosti Evy Martinovičovej, Nitrianska 16, 18,20, Zlaté 
Moravce riešiť parkovacie miesta za bytovým domom na ul. Nitrianska 16-18-20 Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce a ich realizáciu podľa.finančných možností mesta. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 7/2015 
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Komisia odporúča opätovne žiadosť s. r. o. Dentamax -MUDr. Pániková Lucia, J. Kráľa 16, Zlaté 
Moravce - o vybudovanie príjazdovej cesty s komplexným riešením - ul. S. Chalupku-J. Kráľa odstúpiť 
na riešenie do Komisie výstavby, ÚP a ŽP. 
Táto požiadavka bude riešená komplexne v súvislosti na základe požiadaviek uvedených v uznesení č. 
5012015. 

Uzn. č. 9/2015 
Komisia odporoča na základe žiadosti Imricha Balogha, 1. mája 15, Zlaté Moravce vybudovanie 
odstavných - spevnených plôch v spolupráci s TS mesta Zlaté Moravce pre cca 14 osobných 
motorových vozidiel na ul. 1. mája 13-15 v Zlatých Moravciach za bytovým domom. 
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. 13/2015 
Komisia odporúča zabezpečiť spracovanie grafického návrhu dopravného značenia v centre mesta na 
ul. Župná a Nám. A. minku 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. 
P. Hudák uviedol, že keď budú finančné prostriedky, bude sa úlolla riešiť. Bola podaná písomná 
irjformácia MV SR. KR PZ Nitra a OÚ-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii Nitra. 
Uloha 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. 
P. Mado/a uviedol, že bol preveriť uvedený problém s Technickými službami mesta a bolo zistené, že 
nie sú tam kanalizačné zvody, je potrebná komplexná rekonštrukcia cesty. Cesta však nie je naša. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za návrh odporučiť vedeniu mesta riešiť 
vhodným spôsobom odvádzanie dažďovej vody z ul. Bernolákovej na Robotnícku s možnosťou 
odstúpenia na VÚC. 
Za:6 (ŠVajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Uržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hosp. činnosti v spolupráci s Technickými službami mesta 
a RSaÚC Nitra rieiit' odvádzanie dažd'ovel VocJv z ul. Bemolákovej na Robotnicku. 
Úloha trvá. 

5J 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 na ul. Robotnícka tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky s tým, že uvedený výkop bude zasypaný a vyrovnaný 
do úrovne nivelety komunikácie. 
Úloha splnená. 

Uznesenia zo 4. zasadnutia komisie. konaného dňa 27. 05. 2015 
Uzn.č. 21/2015 
Komisia odporúča Slovenskej polte, a. s., Banská Bystrica zabezpečiť pre občanov mesta 
„Oznámenie o uu§eni 4 parkovacich miest z technických prlčin" s tým, f.e Technické služby osadia 
pred poltou betónové kvetináfe z d6vodu zamedzenia parkovania. Slovenská polia doruč{ statický 
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posudok na zachovanie 1 parkovacieho miesta pre ZŤP a oznámi čo najskôr termín rielenla 
havarijného stavu bývalého uhoľného skladu v zmysle stavebného zákona. 
Predseda komisie prečítal odpoveď zo Slovenskej pošty, a. s.,-odd. údržby nehnuteľností. V liste je 
uvedené, že oznam pre klientov SP o obmedzení parkovania umiestnili viditeľne na vchodové dvere, 
aby predišli sťažnostiam. Odstránením technického problému pod povrchom parkovacích miest sa 
intenzívne zaoberajú, ale nakoľko toto odstránenie si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a v pláne 
na rok 2015 nebolo počítané, nevedia určiť presný termín. 
Niektorí členovia komisie uviedli, že je potrebné žiadať od Slovenskej pošty termín, príp. či to plánujú 
v roku 2016 riešiť, žiadať odpoveď a upozornenie umiestniť na betónové kvetináče, aby bolo viacej 
viditeľné. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh umiestniť upozornenie „Oznámenie 
o zrušení 4 parkovacích miest z technických príčin na pevné 7.ábrany formou samolepky, žiadať 
predmetnú rekonštrukciu zahrnúť do plánu na rok 2016 a zároveň žiadať odpoveď z dôvodu veľkého 
množstva sťažností od občanov. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záyer: 
Komisia odporúča Slovenskej polte, a. s., Banská Bystrica - pred po'štou v Zlatjch Moravciach 
umiestnil' upozornenie „Oznámenie o uulenl 4 parkovaclch miest z technických prllln" na pevné 
zábrany formou samolepky, žiadat' rekonltrukciu bývalého uhoľného skladu zahrnút' do plánu na 
rok 2016 a zároveň požiadat' o odpoveď z dôvodu veľkého množstva st'alnostl od občanov. 
Úloha, týkajúca sa oznámenia výveskou zo strany pošty bola splnená. 
Predseda komisie navrhol požiadať opätovne písomne Slovenskú poštu, a. s. Banská Bystrica 
o oznámenie, či rekonštrukcia bývalého uhoľného skladu bola zahrnutá do plánu na rok 2016 
a zároveň vyzval prítomných na hlasovanie. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdrž.al sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča požiadať opätovne písomne Slovenskú poštu, a. s. Banská Bystrica o oznámenie. či 
rekonštrukcia bývalého uhoľného skladu bola zahrnutá do plánu na rok 2016 
Úloha trvá. 

Um. č. 24/2015 
Komisia odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce preveril' molnost' rlelenla 
odvodnenia, resp. vyčistenie jestvujúcej kanalizácie pre odtok dabl'ovej vody a zabránenia pralnosti 
na komunikácii - ul. B. S. Timravy. 
P. Paluška uviedol, že riaditeľ TS sľúbil riešiť ul. Timravy striekaným asfaltom. 
P. Hudák uviedol, že striekaný asfalt 3 t stojí 650 €, nevie, aké tam bude potrebné množstvo, táto 
7.áležitosť je v riešení. 
Ing. Švaj~ík uviedol, že sa nevie vyjadriť k riešeniu, nakoľko nebola mu podaná informácia zo strany 
Technických služieb mesta. 
Úloha trvá. 

Um. č. 27/2015 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ o zaber.pečenie vyhotovenia 
projektovej dokumentácie na osvetlenie Tekovskej ulice - bytového domu č. 7a10. 
Vedúci oddelenia sa vyjadril, že nie sú.finančné prostriedky na vyhotovenie PD. 
Predseda komisie navrhol zaradiť vyhotovenie P D na osvetlenie Tekovskej ul. - bytového domu č. 7 
a IO do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016 
a vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (ŠVajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
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Uver: 
Komisia odporúča zaradiť vyhotovenie PO na osvetlenie Tekovskej ul. - bvtového domu č. 7 a 10 do 
rozpočtového harmonoaramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016. 
Úlohatrvä. 

Um. č. 29/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti Msú zabezpečiť vyznačenie 
vodorovného dopravného značenia na existujúcich parkovacích plochách, pokiaľ na to zvýlia 
finančné prostriedky z kapitoly dopravné značenie. 
Predseda komisie navrhol zaradiť vyznačenie vodorovného dopravného značenia na existujúcich 
parkovacích plochách do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 a vyzval 
prítomných členov na hlasovanie. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Uver: 
Komisia odporúča vyznačenie vodorovného dopravného značenia na exlstu!úclch parkovacích plochäch 
zaradif do rozpočtového harmonoaramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016. 
Úloha trvä. 

Uznesenia z 5. zasadnutia komisie. konaného dňa 29. 06. 2015 
Um. č. 33/2015 (170/2014, 28/2015) 
Komisia odporúča Záhradníckym službám mesta, m. p. Zlaté Moravce, po dohode a konzultácii 
s riaditeľom Ing. Gábrilom odstrániť nedostatky zistené kontrolou MV SR, KR PZ Nitra, t. j. rieliť 
opi/ovanie konárov drevín a krikov zasahujúcich do prejazdného profilu cestných komunikácii 
z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a oznámiť rielenie písomne do dvoch týldňov. 
Predseda komisie navrhol opätovne oboznámiť riaditeľa Záhradníckych služieb mesta s nedostatkami 
zistené kontrolou a zabezpečiť opílenie konárov drevín a kríkov zasahujúcich do cestných komunikácií 
a zároveň vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (Švajčľk, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa:O 
Uver: 
Komisia opätovne odporúča Záhradníckym službäm mesta. m. p„ Zlaté Moravce odstrániť nedostatky 
zistené kontrolou MV SR. KR PZ Nitra. t. j. riešit' opllovanle konárov drevín a krikov zasahulúclch do 
prelazdného profilu cestných komunikácii z dôvodu bezpečnosti a plynulostl cestnej premávky a oznämlt' 
riešenie písomne do dvoch týfdňov. 
Úloha trvá. 

Um. č. 36/2015 (52/2011) 
Komisia odporúča vybudovanie odstavnej plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel 
podľa finančných možnosti mesta na ul. Skolská za bytovým domom vedľa starej kotolne v Zlatých 
Moravciach. 
Úloha trvá. 

Um. č. 38/2015 
Komisia odporúča vypracovanie PD na osvetlenie chodníka na ul. Potočná v Zlatých Moravciach 
podľa finančných možností mesta. 
Predseda komisie navrhol zabezpečiť vypracovanie PD na osvetlenie chodnľka na ul. Potočná 
zaradenľm do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016 
a zároveň vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (Švajčľk, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Uver: 
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Komisia odporúča vypracovanie PD na osvetlenie chodnfka na ul. Potočná zaradlt' do rozpočtového 
hannonoaramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016. 
Úloha trvá. 

Um. č. 39/2015 
Komisia odporúča zvážiť varianty riešenia bezpečnosti chodcov vybudovaním dvoch priechodov pre 
chodcov na ceste IU511 od otočky MHD po predajňu strešnej krytiny v mestskej časti Chyurovce. 
P. Hudák k uvedenej problematike uviedol, že keď bude vybudovaný obojstranný chodník, potom môže 
byť zriadený priechod pre chodcov, priechod musí byť viditeľný. NespÍňa podmienky cestnej 
komunikácie. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 40/2015 
Komisia odporúča oddeleniu pre správu majetku mesta riešiť zakreslenie mestských komunikácii, 
chodníkov a parkovisk, ktoré sú na územ/ mesta v k. ú. Zlaté Moravce verejne prlstupné. 
Predseda komisie navrhol požiadať oddelenie pre správu majetku mesta o riešenie zakreslenia 
mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk, ktoré sú verejne prístupné na území mesta, písomne 
iriformovať komisiu o stave vecí na budúcom zasadnutí a zároveň vyzval prítomných členov na 
hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča pofladat' oddelenie pre správu ma!etku mesta o skutočné zameranie uf !estvulúclch 
mestských komunikácií. chodníkov a parkovísk. ktoré sú už vo vlastnfctve mesta a písomne Informovať 
komisiu o stave veci na budúcom zasadnutf. 
Uloha trvá. 

Uzn. č. 41/2015 
Komisia odporúča preveriť molnost' vybudovania 2 priechodov pre chodcov na ul. 1. mája 
v Zlatých Moravciach podľa predloženého nákresu, ktorý predloží člen komisie -Ivan Madola. 
P. Ma4ola oznámil členom komisie s tým, že uvedenú problematiku bwiú riešiť vo výbore mestskej 
časti s následnou informáciou, ktorú podá na najbližšom zasadnutí komisie. 
Úloha trvá. 

Uznesenia zo 6. zasadnutia komisie, konanej 31. 08. 2015 
Um. č. 42/2015 
Komisia jednohlasne odporúča vyzvať Mgr. Vladimíra Rumanku na doručenie podnetu od 
ostatných občanov bývajúcich na ul. Rázusova, resp. od viac ako 50 % s uvedením mena, priezviska, 
adresy a podpisu, ktorl fiadajú umiestnil' spomaľovacl pruh na Rázusovej ulici, oslovil' ltátnu aj 
mestskú poUciu na riešenie nezákonného parkovania a nedodržiavania rýchlosti na Rázusovej ulici 
a preveriť molnost' osadenia dopravnej značky „STOP, daj prednosť v jazde" na križovatku ullc 
Slovenskej armády a Rá.zusova namiesto aktuálneho dopravného značenia „Daj prednost' v jazde". 
Ing. ŠVajčik uviedol, že podľa jeho iriformácií nebol doteraz doručený dodatok k podnetu od Mgr. 
Vladimíra Rumanku k umiestneniu spomaľovacieho pruhu na Rázusovej ulici. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 45/2015 
Komisia odporúča zaradil' do PHSR riešenie okružnej križovatky pri MsÚ v Zlatých Moravciach, 
rekonltrukciu ciest, chodníkov a mostov, budovanie odstavných plôch (obnova sldlisk) a v rámci 
nemotorovej dopravy realizáciu nasledovných aktivít: A) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba 
infraltruktíuy pre nemotorovú dopravu - cyklistické komunikácie (ich obnova a rekonštrukcia už 
existujúcich), doplnková cyklistická infraltruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany), 
budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z uUc), zvyšovanie 
bezpečnosti uaniteľných účastníkov cestnej premávky (odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, 
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odstraňovanie bariér pri prestupovaniJ, B) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy 
vo verejnosti (webové portály, mobilné aplikácie). 
Úloha splnená. 

Uzn. č. 46/2015 
Komisia odporúča prednostovi MsÚ s tým, aby upovedomil náčelníka MsP na nežiadúcu situáciu 
pri parkovaní na Bernolákovej ulici. 
Úloha splnená. 

Um. č. 47/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti , aby upovedomili občanov, ktorí 
si chcú upravil' parkovanie pred rodinnými domami na uliciach, ako to majú občania riešiť -
formou oznamu, zverejnenia na internetovej stránke, vo vývesných tabuliach. 
Predseda komisie sa pýtal, či bola informácia, týkajúca sa úpravy parkovania pred rodinnými 
domami pre občanov zverejnená a vhodnou formou stanovené podmienky. 
P. Madola uviedol, že je potrebné oboznámiť občanov a oznámiť im, či vôbec môžu na verejnej zeleni 
upravovať priestranstvo ako odstavnú plochu na parkovanie. 
P. Hudtik uviedol, že úprava priestranstva pred rodinnými domami, ktoré sa napájajú na komunikácie 
upravuje predpis č. 13511961 Zb. - zákon o cestných komunikáciách (cestný zákon). 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh opätovne odporučiť odd. 
stavebnému a hospodárskej činnosti, aby informovali občanov o úprave parkovania pred rodinnými 
domami na uliciach formou oznamu, zverejnenia na internetovej stránke, vo vývesných tabuliach 
apod. 
Za.· 5 (ŠVajčľk, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka) 
Proti: O 
?.držal sa.-1 (Hudák) 
Záver: 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárske! činnosti. aby Informoval! občanov o úprave 
parkovania pred rodinnými domami na uliciach formou oznamu. zvere!nenia na lntemetovel stránke. vo 
wesných tabuliach. 
Ulohatrvá. 

Um. č. 48/2015 (18/2015) 
Komisia odporúča rielit' parkovanie vozidiel a spoplatnenie parkovania na Nám. A. Hlinku, Župnej 
ul a J. Kráľa v Zlatých Moravciach s následným osadením parkovacieho automatu na najbližšom 
U1Sadnutí komisie, ktorá sa uskutočni 29. 09. 2015. 
Táto úloha je zaradená ako samostatný bod č. 6 na zasadnutí komisie. Z tohto dôvodu bude uznesenie 
zruiené. 

SJ Prerokovanie roz očtového harmono ramu na zostavenie roz tu na rok 2016 
Ing. vajčík - predseda komisie oboznámil prítomných členov o rozpočtovom hannonograme Mesta 
Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016. Je neV}'hnutné spracovanie podkladov do 
príjmovej časti rozpočtu mesta jednotlivými oddeleniami MsU rozdelením na bežné a kapitálové 
výdavky na 7.áklade požiadaviek. Predloženie týchto požiadaviek na oddelenie financií a rozpočtu je 
potrebné vo forme vyplneného formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zásad rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce. Za nevyhnutné požiadavky sa považujú výdavky 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov (zákony, vyhlášky, VZN ... ) z platných uznesení MsZ 
a z uz.atvorených zmlúv, u ktorých je predpoklad platnosti v roku 2016. Vedúci oddelení sú povinní 
pred predložením požiadaviek prerokovať predmet a platnosť zmlúv s vedením mesta. Ostatné 
požiadavky usporiadať podľa priorít a finančného vyčíslenia s tým, že všetky požiadavky musia byť 
prerokované v komisiách MsZ. Zodpovední sú okrem vedúcich oddelení, útvarov MsÚ, náčelníka 
MsP, riaditeľov organizácií aj predsedovia komisií MsZ. 
Predseda komisie k tejto problematike uviedol, že navrhuje zaradiť do rozpočtového hannonogramu 
na zostavenie rozpočtu na rok 2016 požiadavky na vyhotovenie projektov a ich realizáciu a vyzval 
členov komisie na hlasovanie za nasledovný návrh : úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov 
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s nasvetlením a umiestnenún dopravných mačiek, vymačenie vodorovného dopravného mačenia na 
existujúcich parkovacích plochách, osvetlenie chodníka na ul. Potočná, osvetlenie Tekovskej ulice -
bytového domu č. 7 a 10, okružná križovatka pri MsÚ, rekonštrukcia ciest, chodníkov a mostov, 
budovanie odstavných plôch (obnova sídlisk), výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu -
cyklistické komunikácie (ich obnova a rekonštrukcia už existujúcich), doplnková cyklistická 
infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany), budovanie prvkov upokojovania 
dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc), zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov 
cestnej premávky (odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri 
prestupovaní), propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (webové portály, 
mobilné aplikácie), vybudovanie chodníka od mosta po Tekov (LIDL). 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák) 
Proti: O 
Zdrž.al sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zaradiť do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu 
na rok 2016 požiadavky na vvhotovenle prolektov a Ich realizáciu: 

- Úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlením a umiestnenlm dopravných značlek 
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia na existujúcich parkovaclch plochách 
Osvetlenie chodníka na ul. Potočná 
Osvetlenie Tekovskej ulice- bvtového domu č. 7 a 10 
Okružná križovatka pri Msú 
Rekonštrukcia ciest. chodníkov a mostov 
Budovanie odstavných plôch (obnova sldllsk) 
Wstavba lnfraitruktúrv pre nemotorovú dopravu - cyklistické komunikácie (Ich obnova 
a rekonštrukcia ui existujúcich). doplnková cyklistická Infraštruktúra (chránené parkoviská pre 
blcykle. cyk!osto!anVl 
Budovanie prvkov upokojovania dopravv (pešie zóny. vvlúčenie dopravv z ulíc), zvvšovanle 
bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestne! premávky (odstraňovanie úzkych miest v pele! 
doprave. odstraňovanie bariér pri prestupovanl) 
Propagácia a zvviovanle atraktivity cykllstickel dopravy vo verelnosti <webové portály. mobilné 
aplikácie) 
vybudovanie chodnfka od mosta po Tekov lLIDL) 

rl ravlf arkovacle loch nevhodn' vrch na do ravné značenie na územ( mesta Zlaté 
Moravce - Nám. A. Hlinku, ul. Migazziho. S. Chalupku. J. Kráľa. Robotnícka, upná. A. Kmefa. 

Komisia flada prfsluiných vedúcich oddelení. aby venovali náležitú pozornosť bodu č. 1 Rozpočtového 
harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016 a prerokovali s vedenlm mesta 
a následne predloflll spracované pofladavky spolu s navrhnutými llmltrnl výdavkov na lednotllvé 
rozpočtové kapitoly na rokovanie do finančne! komisie v stanovenom termíne. 

6J Parkovanie vozidiel vrátane spoplatnenia parkovania na Nám. A. Hlinku, Župnej ul. a ul. 
Janka Kráľa v Zlatých Moravciach s následným osadením parkovacích automatov 
P. Kukučka sa informoval, prečo bolo zrušené spoplatnené parkovanie. 
P. Hudák uviedol, že je možné parkovať len na existujúcich vybudovaných parkovacích plochách. 
In2. Švajčík uviedol, že v prípade spoplatnenia parkovania na Nám. A. IDinku, plocha za Kinom, 
ZUS, Župná ul„ J. Kráľa a ul. Migazzi by vmiklo cca 155 miest a ročná tržba by mohla byť cca 
48 OOO €. Parkovací automat stojí cca 5 OOO €,je potrebné zakúpenie 3 ks, t. j. 15 OOO €. Počítal 
s parkovacím listom za 0,40 € na hodinu. 
PaedDr. Husár uviedol, že je z.ásadne proti platenému parkovaniu. Pokiaľ nebudú vybudované 
parkoviská, nemá to zmysel. Každý občan chce, aby sa z jeho daní niečo urobilo a chce kvalitu. So 
Župnou ulicou by aj súhlasil, ale všetko treba riešiť komplexne. Niektoré vozidlá parkujú aj celý deň. 
P. Hudák uviedol, že keď chceme vyberať poplatky za parkovanie, musia byť aj kvalitne vybudované 
plochy, najprv ich vybudovať a potom vyberať. 
MVDr. Balážová uviedla, že vyberajú sa dane za psov a pre občanov, ktorí platia poplatky za psov, sa 
neurobilo vôbec nič. Ak by sa malo spoplatniť parkovanie, je potrebné finančné prostriedky využívať 
na dopravu, príp. kamerový systém. 
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P. Hudák uviedol, že je potrebné vytvoriť podmienky, urobiť vodorovné aj zvislé dopravné značenie, 
riešiť kompletne parkovanie od Nám. A. Hlinku až po autobusovú stanicu. 
P. Kukučka sa pýtal, prečo sa mesto bráni úverom? 
PaedDr. Husár uviedol, že je potrebné riešiť parkovanie cez úver. 
Ing. Švajčík navrhol, že nakoľko nie sú vhodné podmienky na spoplatnenie parkovania (nevhodný 
povrch na dopravné značenie), je potrebné do budúceho roku pripraviť parkovacie plochy na území 
mesta Zlaté Moravce - Nám. A. Hlinku, ul. Migazziho, S. Chalupku, J. Kráľa, Robotnícka, Župná, A. 
Kmeťa komplexne, zaradiť túto požiadavku do rozpočtového harmonogramu na zostavenie rozpočtu 
na rok 2016 a až potom následne riešiť spoplatnenie parkovania. Vyzval prítomných členov na 
hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, V aškovič, Kukučka Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Vzhľadom na to. fe nie sú vhodné podmienky na spoplatnenie parkovania (nevhodný povrch na 
do ravné značenie komisia od o 'ča budovať arkov cie loch na území mesta Zlaté Moravce -
Nám. A. Hlinku. ul. Migazzlho. S. Chalupku. J. Kráľa. Robotnícka, upná, A. Kmet'a komplexne. zaradiť 
túto polladavku do rozpočtového harmonogramu na zostavenie rozpočtu na rok 2016 a až potom rleilf 
spoplatnenie parkovania. 

7JRôzne 
P. Hudák informoval členov komisie o zriadení nového spojenia zo Zlatých Moraviec do Nitry po 
dohode s objednávateľom výkonov vo verejnom záujme - ÚNSK - oddelenia osobnej dopravy. 
Odchod zo Zlatých Moraviec je o 4:50 hod. do Sľažian, kde bude následne prípoj do Nitry (5:04 hod.) 
s príchodom do Nity o 5:50 hod. Cestujúci zo Zlatých Moraviec budú vybavení cestovným lístkom až 
do Nitry, pri prestupe sa preukážu vodičovi 7.akúpeným lístkom (aby neplatili drahšie cestovné). Spoj 
bude premávať zatiaľ na skúšobnú dobu 3 mesiace, počas ktorých bude sledovaný počet prepravených 
osôb. 
Ing. Švajčík uviedol, že člen komisie - p. Paluška - poslal e-mailom pripomienky do Komisie 
dopravy. Predniesol jednotlivo každú pripomienku zvlášť: 
P. Paluška pož.aduje zabezpečiť náhradný chodník počas odstávky cesty Palárikova ul. cez cintorín, je 
tam provizórny chodru1c, údajne občania chodia po blate. 
Ing. Švajčík sa vyjadril, že ide o súkromné pozemky, z tohto dôvodu nemá mesto kompetencie túto 
záležitosť riešiť. 
P. Paluška uvádza, že ešte na minulom zasadnutí komisie požadoval odstrániť zeleň z dopravnej 
značky, ktorá je neviditeľná a ešte stále nie je táto záležitosť doriešená. 
P. Hudák uviedol, že dopravná značka sa nachádza na križovatke ulíc J. C. Hronského - Záhradnícka 
ul. a bude posúdená v priebehu kolaudácie IBV Mlynský potok. 
P. Paluška požaduje riešiť rozhlas v Chyzerovciach. 
Ing. Švajčík uviedol, že túto požiadavku nevie posúdiť, nakoľko nie je prítomný riaditeľ Technických 
služieb mesta, ktorý to prisľúbil riešiť. 
P. Paluška uvádza, že parkovanie na cestách je stále neriešené, zostáva menej miesta ako hovorí 
vyhláška, sú sťažnosti vodičov, parkovanie pred domami, hoci majú voľné na pozemkoch. 
Ing. Švajčík uviedol, že je potrebné riešiť túto záležitosť s políciou a je nutné konkretizovať miesta 
kde dochádza k nezákonnému parkovaniu, nakoľko z textu to nie je zrejmé. 
P. Paluška uvádza, že v Bratislave idú centrálne spoplatňovať údajne 80 € (domáci) z.a rok a cezpoľní 
mnohonásobne viacej. Chcel by aj v Zlatých Moravciach zaviesť nejakú centrálnu kartičku za cca 5€ 
ročne a cezpoľných doriešiť tak, aby neboli potrebné veľké investície. 
Ing. Švajčík uviedol, že momentálne sa nebude riešiť spoplatňovanie parkovania, nakoľko komisia 
odporučila riešiť najprv úlohu -vybudovať parkovacie plochy - a až potom riešiť poplatky. 
P. Paluška navrhuje zrušiť zákaz odbočenia od Banskej Bystrice smerom na Chyzerovce, uvádza, ž.e 
má predbežný súhlas od p. Andrášika z Nitry. 
P. Hudák uviedol, že uvedená požiadavka musí byť riešená v spolupráci s SSC Bratislava, RSaÚC 
Nitra, OÚ-odbor dopravy, Krajským dopravným inšpektorátom PZ Nitra. 
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P. Paluška uvádza medzi požiadavkami aj informáciu, že stojacu vodu pred kultúrnym domom 
v Chyzerovciach rieši za pomoci p. Kéryho a p. Andrášika. 
P. Paluška po7.aduje informáciu na neriešenie ulice B. S. Timravy ohľadom prašnosti a zatápania 
cesty, táto z.áležitosť už hola prednesená na jednej z prvých zasadnutí komisie dopravy. Sú tam údajne 
veľkéjamy. 
Ing. švajčík uviedol, že túto požiadavku sľúbil zabezpečiť riaditeľ Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce, nie je prítomný, preto nevie odpovedať na uvedenú informáciu. 
P. Paluška požaduje doplniť chýbajúce dopravné značenie pred kultúrnym domom v Chyzerovciach. 
Ing. Švajčfk uviedol, že nevie o aké dopravné značenie ide, je potrebné to upresniť a spracovať 
grafický návrh dopravného mačenia, ktorý musí odsúhlasiť KDI KR PZ Nitra a zistiť vlastníkov 
pozemkov. 

8./ Uznesenia 
Uznesenia z dnelného rokovania. t. j. 29. 09. 2015 
Uzn. č. 49/2015 
Komisiou bol p. Minár informovaný o postupe riešenia problému s parkovaním na Rázusovej 
ulici. Komisia odporúča uvedenú problematiku vyriešiť do konca marca 2016, v prípade zmien 
sa s danou problematikou bude znovu zaoberať. 

Uzn. č. 5012015 
Komisia odporúča zaradiť do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie 
rozpočtu na rok 2016 požiadavky na vyhotovenie projektov a ich realizáciu: 

Úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlenim a umiestnením dopravných 
značiek 

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia na existujúcich parkovacích plochách 
Osvetlenie chodníka na ul. Potočná 
Osvetlenie Tekovskej ulice - bytového domu č. 7 a 10 
Okružná križovatka pri MsÚ 
Rekonštrukcia ciest, chodníkov a mostov 
Budovanie odstavných plôch (obnova sídlisk) 
Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - cyklistické komunikácie (ich obnova 
a rekonštrukcia už existujúcich), doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené 
parkoviská pre bicykle, cyklostojany) 
Budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc), 
zvyšovanie bezpečnosti zranitel'ných účastníkov cestnej premávky (odstraňovanie 

úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní) 
Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (webové portály, 
mobilné aplikácie) 
Vybudovanie chodníka od mosta po Tekov (LIDL) 
Vybudovanie parkovacích plôch komplexne (nevhodný povrch na dopravné značenie) na 
území mesta Zlaté Moravce - Nám. A. Hlinku, ul. Migazziho, S. Chatupku, J. Kráľa, 
Robotnícka, Župná, A. Kmeťa. 

Komisia žiada prfsluiných vedúcich oddelení. aby venovali nálefitú pozornosť bodu č. 1 Rozpočtového 
hannonoaramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016. prerokovali s vedením mesta 
a následne predložili spracované požiadavky spolu s navrhnutými llmlbni výdavkov na iednotllvé 
rozpočtové kapitoly na rokovanie do finančne! komisie v stanovenom termíne. 

Uzn. č. 5112015 
Vzhľadom na to, že nie sú vhodné podmienky na spoplatnenie parkovania (nevhodný povrch na 
dopravné značenie), komisia odporúča vybudovať parkovacie plochy na území mesta Zlaté 
Moravce - Nám. A. ffiinku, ul. Migazziho, S. Chalupku, J. Kráľa, Robotnícka, Župná, A. 
Kmeťa komplexne, zaradiť túto požiadavku do rozpočtového harmonogramu na zostavenie 
rozpočtu na rok 2016 a až potom riešiť spoplatnenie parkovania. 
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9./Záver 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií ukončil predseda komisie - Ing. Karol 
Švajčík pod'akovaním všetkým členom komisie za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zlaté Moravce, 29. 09. 2015 

~ i ·-11 ;,.. · ó'l ....... 1 .... „... .!-! •• ~~J.11...'i' • .'!.A.' 

Zapísala: Alexandra Borčániová 
sekretár komisie 
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Prezenčná listina 
z 6. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 

Moravciach konaného 
dňa 29. 09. 2015 (utorok) 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 Vaškovič-člen 

6. Michal Kukučka-člen 

7. Emil Hudák-člen 

Prizvaní: 

Ing Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta 

MVDr. Marta Balážová, zástupkyňa primátorky 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ 

Michal Borkovič, hlavný kontrolór 

Branislav Varga, riaditeľ TS mesta 

Štefan Minár, Rázusova 32, Zlaté Moravce 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
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