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

Komisia dopravv a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica 

z 10. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Dátum konania: dňa 03. 12. 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 z predchádzajúcich zasadnutí 
4. Žiadosť Urbana Páleníka, bytom Brezová 22, Zlaté Moravce o vyhradenie parkovacieho miesta 

pre ZŤP 
5. Žiadosť ARRIV A, a. s., Nitra o potvrdenie cestovných poriadkov liniek MHD v Zlatých 

Moravciach s platnosťou od 13. 12. 2015 
6. Rôzne 
7. Uznesenia 
8. Záver 

1.1 Otvorenie 
1 O. 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. 

2./ Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za schválenie programu rokovania. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 

3./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
Uznesenia z roku 2011-2014, ktoré zostávajú v platnosti: 
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 II/511 v časti 
Chyzerovce. Kanalizácia Chyzerovce je momentálne v elektronickom obstarávaní, vykonávanom 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. 
P. Hudák uviedol, že 23. 03. 2015 budú túto záležitosť riešiť v spolupráci s RSaÚC, preto je potrebné 
ponechať uznesenie v platnosti. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti:O, Zdržal sa:O 
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Záver: 
RNDr. Paluška podotkol, že sa na Chyzeroveckej ul. je existujúca kanalizácia. Z toho dôvodu navrhol 
vyzvať písomne RSaÚC Nitra na riešenie uvedenej záležitosti 
Komisiajednohlasne odporúča uznesenie č. 9212012 ponechať v platnosti. 
RNDr. Paluška uviedol, že je nevyhnutné osadiť mrežový poklop, nie však železný. Bolo by potrebné 
požiadať vedenie mesta, aby pomohli vyriešiť túto situáciu s vodárenskou spoločnosťou v súvislosti 
s budovaním kanalizácie na Chyzeroveckej ulici. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie požiadať vedenie mesta Zlaté Moravce riešiť 
osadenie šachty s mrežami a následným odvedením vody do kanála z autobusovej zastávky na 
Chyzeroveckej ul. oproti kultúrnemu domu so ZsVs, a. s. Nitra v súvislosti s budovaním kanalizácie. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča požiadať vedenie mesta Zlaté Moravce riešiť osadenie šachty 
s mrežami následným odvedením vody do kanála z autobusovej zastávky na 
Chyzeroveckej ul. oproti kultúrnemu domu so Západoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou. a. s„ Nitra zároveň s budovaním kanalizácie v Chyzerovciach. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 9512012 
Komisia odporúča vybudovanie bezbariérových priechodov na ul. SNP pred vchodom do cintorína 
a na Prílepskej ceste, tiež pred vchodom do cintorína a na križovatke s Podjavorinskou uL 
Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za ponechanie tohto uznesenia v platnosti. 
Za:7 (Švajčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti:O, Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 95/2012 v platnosti. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh ponechať uznesenie v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 95/2012 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. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za ponechanie uznesenia v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 98/2012 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 10412012 (5612011) 
Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v križovatkách) a riešenie cyklistických 
chodníkov na Továrenskej ul. 
Cyklistické chodníky a dopravné značenie sa budú riešiť súčasne s výstavbou obchodného domu 
Kaufland v približnom termíne od začiatku mesiaca apríla 2014 v spolupráci s dopravnou políciou 
v Nitre a správcom komunikácie cesty JJ/511 -RSaÚC Nitra. 
P. Hudák uviedol, že 7 - 8 rokov je s tým problém, povolili sa tam prevádzky, vodiči nemajú kde 
parkoval'. nie sú tam parkovacie miesta. Zámerom mesta je na tejto ulici riešiť cestičku pre cyklistov aj 
parkovanie vozidiel na pravej strane smerom na obec Žitavany. 
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Ing. Švajčík uviedol, že Kaujland sľúbil pri výstavbe obchodného areálu riešiť opravu chodníka aj 
finančne riešiť zabezpečenie vodorovného dopravného značenia. 
Predseda komisie navrhol vypustiť z uznesenia „osadenie spomaľovacích pruhov" a ostatný text 
nechať v uznesení v platnosti. 
Za:7 (Švqjčík, Pa/uška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti:O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča realizáciu projektu riešenia cyklistických chodníkov a parkovania osobných 
motorových vozidiel na ul. Továrenská v Zlatých Moravciach. 
P. Hudák uviedol, že dal návrh na riešenie projektu - spojazdniť smer Žitavany-Topoľčianky smerom 
do mesta, osloviť starostu obce Žitavany. Projekt bude stáť cca 600 €. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh riešiť s vedením mesta a starostom obce 
Žitavany vyhotovenie projektovej dokumentácie pre cyklistov od bývalého Calexu až po obec 
Žitavany. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver; 
Komisia odporúča jednohlasne ponechať uznesenie č.104/2012 (56/2011) v platnosti. 

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 uviedol, že na Palárikove} ul. prebiehajú práce spojené s vybudovaním kanalizácie. 
Úloha je momentálne nereálna. Po ukončení stavu prác je potrebné výtlky opravit'. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh riešiť opravy výtlkov na 
Palárikovej ulici Technickými službami mesta po ukončení prác. 
Za: 7 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák, Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vykonať opravy výtlkov na Palárikovej ulici Technickými službami mesta po ukončení 
prác - vybudovania kanalizácie. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za ponechanie uznesenia č. 148/2014 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa:O 
Záver; 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 148/2014 v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 15112014 (10512012) 
Komisia odporúča odd stavebnému 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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PaedDr. Husár uviedol, že je nevyhnutné riešiť túto záležitosť cez projekty, aj v Nitre sa momentálne 
riešia cestičky pre cyklistov. 
Ing. 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 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 
naložené a následne v prípade získania finančných prostriedkov prostredníctvom odd. projektov 
a propagácie mesta preverit; či sú výzvy a riešiť 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 požiadať Komisiu výstavby, ÚP a ŽP o odsúhlasenie vypracovania 
projektovej dokumentácie a zároveň požiadať Komisiu finančnú o vyčlenenie finančných prostriedkov 
cca 10 OOO€ na vypracovanie projektu riešenia cyklistickej dopravy v centre mesta (Nám. A. Hlinku, 
Župná, Hviezdoslavova) a v prípade získania finančných prostriedkov prostredníctvom odd. projektov 
a propagácie mesta preveriť, či sú výzvy a riešiť túto záležitosť vypracovaním projektu, zároveň 
poskytnúť informáciu, ako bolo s odporúčaním naložené. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za ponechanie uznesenia č. 151/2014 v platnosti 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 151/2014 v platnosti. 

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

ohliadku mosta cez rieku Žitava a Zlatňanka, navezenie štrku na komunikáciu a zrealizovať opravu 
zábradlia s termínom do konca apríla 2014. Bolo skonštatované, že úloha bola splnená čiastočne, 
nakoľko cesta (ul. Družstevná) k družstvu bola spoločnosťou Agra Hosťovce niekedy v letnom období 
vysypaná, resp. zavezená kamennou drťou, a tým boli vyrovnané nerovnosti. 
P. Varga, riaditeľ TS uviedol, že je tam problém s rozmočenou cestou. 
P. Pa/uška uviedol, že na tom druhom moste bolo zábradlie, most nemá zábradlie, je potrebné niečo 
s tým robit'. môže dôjsť k úrazom. 
P. Madola sa spýtal, komu patrí teleso cesty. 
P. Varga uviedol, že bolo by potrebné riešiť túto problematiku so spoločnosťou Agra Hosť ovce. 
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. 
P. Hudák sa vyjadril, že mestský pozemok pod komunikáciou Družstevná je vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce až po hranicu mostu. 
RNDr. Paluška uviedol, že zábradlie je opravené, most je náš, chodia tam záhradkári, nevie, v akom 
je to stave. 
P. Hudák uviedol, že zástupca Agro Hosťovce sa vyjadril, že poskytnú materiál s tým, že Technické 
služby by ho opravili. 
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Ing. Švajčík požiadal pov. riaditeľku TS, aby preverila, či Agro Hosťovce poskytne materiál 
a následne by Technické služby zabezpečili opravu. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh odporučiť Technickým službám 
mesta preveriť, či Agro Hosťovce poskytne materiál na opravu zábradlia a následne TS mesta by 
zabezpečili opravu. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce preveriť 

možnosť poskytnutia materiálu na opravu zábradlia na premostení (Hostiansky potok) 
na poľnej ceste v smere od Agro Hosťovce na vinice spoločnosťou Agro Hosťovce 
a následne uskutočniť opravu zábradlia. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 16312014 
Komisia odporúča zriadenie priechodu pre chodcov (osvetlenie, napojenie, bezbariérovost? na 
Žitavskom nábreží pri vstupe do ZŠ Robotnícka a ich vyznačenie dopravnými značkami tak, aby sa 
zvýšila bezpečnosť chodcov, najmä detí, ktoré prichádzajú a odchádzajú do základnej školy 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 ponechať uznesenie č. 16312014 v platnosti. 
Úloha trvá. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za ponechanie uznesenia č. 163/2014 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č.163/2014 v platnosti. 

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, Mado/a, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti:O, Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16512014 v platnosti. 
Úloha trvá. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh na zrušenie uznesenia č. 

165/2014, nakoľko úloha bola už splnená, práce boli vykonané. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušenie uznesenia č. 165/2014 z dôvodu, že úloha bola splnená. 

Uzn. č. 16612014 
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, Mado/a, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti:O, Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 16612014 v platnosti. 
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P. Hudák uviedol, že výnimka končí na budúci rok. Je potrebné túto problematiku riešit'. 
Predseda komisie navrhol riešiť úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlením 
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 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča riešiť úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlením a umiestnením 
dopravných značiek zaradením do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie 
rozpočtu na rok 2016. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za ponechanie uznesenia č. 166/2014 
v platnosti a preveriť, či táto požiadavka bola zaradená do rozpočtového harmonogramu mesta na rok 
2016. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 166/2014 v platnosti a zároveň 
preveriť. či úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlením a umiestnením 
dopravných značiek boli zaradené do rozpočtového harmonogramu na zostavenie 
rozpočtu na rok 2016. 

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, 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 J(omisii 
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. 
Predseda komisie navrhol ponechať uznesenie č. 173/20014 v platnosti, preveriť, či požiadavka bola 
riešená v Komisii výstavby a preveriť, či bola zaradená do rozpočtu Mesta Zlaté Moravce. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča ponechať uznesenie č. 173/2014 vplatnosti. zároveň odporúča 
preveriť prerokovanie riešenia bezbariérových priechodov pre chodcov na ul. Pribinova 
v Komisii výstavby. ÚP a ŽP a preveriť zaradenie požiadavky do rozpočtu Mesta Zlaté 
Moravce. 

Uznesenia z 1. zasadnutia komisie. konaného dňa 12.02.2015 
Uzn. č. 2/2015. 
Komisia odporúča riešiť vybudovanie ods tavnej 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. 
RNDr. Paluška uviedol, že sa tam mohli položiť dlažobné kocky. 
P. Hudák uviedol, že to sa nedá riešiť len položením kociek, je tam potrebné pevné podložie. 
V prípade, že by sa tam vybudovalo parkovisko, vozidlá by aj tak tam nemohli parkovať, nakoľko 
priestranstvo nachádzajúce sa v blízkosti predajne Nitrazdroj nespÍňa podmienky na parkovanie 
vozidiel v zmysle príslušného STN. 
PhDr. Takáč uviedol, že táto problematika by sa mala riešiť kompletne. 
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Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie na hlasovanie - ponechať uznesenie č. 2/2015 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver; 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 2/2O15 v platnosti. 

Uzn. č. 3/2015 
Komisia odporúča dokončiť chodník pri prvom priechode od vjazdu do Chyzeroviec z cesty l/65 
a riešiť túto záležitosť s Technickými službami mesta. Uvedená požiadavka bola postúpená v rámci 
rozpočtu aj na finančnú komisiu. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - ponechať uznesenie č. 3/015 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 3/2015 v platnosti. 

Uznesenia z 2. zasadnutia komisie. konaného dňa 19. 03. 2015 
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. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - ponechať uznesenie č. 6/2015 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 6/2015 v platnosti. 

Uzn. č. 7/2015 
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. Komisia výstavby, ÚP a ŽP jednohlasne neodporúča riešiť 
predmetnú požiadavku spoločnosti Dentamax, s. r. o. 
Táto požiadavka bude riešená komplexne v súvislosti na základe požiadaviek uvedených v uznesení č. 
5012015. 
Predseda komisie navrhol zrušiť uznesenie č. 7/2015, nakoľko táto problematika je v riešení 
v uznesení č. 50/2015. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča uznesenie č. 7 /2015 zrušiť. nakoľko táto problematika 
bude riešená komplexne v uznesení č. 50/2015. 

Uzn. č. 9/2015 
Komisia odporúča 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. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - ponechať uznesenie č. 9/2015 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 9/2015 v platnosti. 

Uzn. č. 13/2015 
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Komisia odporúča zabezpečiť spracovanie grafického návrhu dopravného značenia v centre mesta na 
ul. Župná a Nám. A. Hlinku a o uvedených skutočnostiach iriformovať 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 úloha riešit: Bola podaná písomná 
informácia MV SR, KR. PZ Nitra a OÚ-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nitra. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - zrušiť uznesenie č. 13/2015 , 
nakoľko táto problematika bude riešená v rámci parkovania. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušiť uznesenie č. 13 /2015 z dôvodu riešenia uvedenej 
problematiky v rámci parkovania. 

Uzn. č. 15/2015 
Komisia odporúča riešiť stekanie daždóvej vody pod základy rodinných domov z ul. Bernolákove} na 
ul. Robotnícku s Technickými službami mesta. 
P. Madola 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. Bernolákove} na Robotnícku s možnosťou 
odstúpenia na VÚC. 
Za:6 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti:O, Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hosp. činnosti v spolupráci s Technickými službami mesta 
a RSaÚC Nitra riešiť odvádzanie dažďovej vody z ul. Bernolákovej na Robotnícku. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - ponechať uznesenie č. 15/2015 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 15/2015 v platnosti. 

Uznesenia zo 4. zasadnutia komisie, konaného dňa 27. 05. 2015 
Uzn.č. 2112015 
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. 
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 zábrany 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 
Záver: 
Komisia odporúča Slovenskej pošte, a. s., Banská Bystrica - pred poštou v Zlatých Moravciach 
umiestniť upozornenie „ Oznámenie o zrušení 4 parkovacích miest z technických príč in" na pevné 
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zábrany formou samolepky, žiadať rekonštrukciu bývalého uhoľného skladu zahrnúť do plánu na 
rok 2016 a zároveň požiadať o odpoveď z dôvodu veľkého množstva sťažností 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, Zdržal 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 
Predseda komisie bol informovaný, že Slovenskej pošte, a. s., Banská Bystrica bol dňa 23 . 11. 2015 
zaslaný list, resp. výpis zo zasadnutia komisie s požiadavkou riešenia bývalého uhoľného skladu 
s tým, aby sa vyjadrili, či bola rekonštrukcia zaradená do plánu na rok 2016. Vyjadrenie Slovenskej 
pošty ešte nebolo doručené. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 24/2015 
Komisia odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce preveriť možnosť riesema 
odvodnenia, resp. vyčistenie jestvujúcej kanalizácie pre odtok dažďovej vody a zabránenia prašnosti 
na komunikácii - ul. B. S. Timravy. 
RNDr. 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 
záležitosť je v riešení. 
Ing. Švajčík uviedol, že sa nevie vyjadriť k riešeniu, nakoľko nebola mu podaná informácia zo strany 
Technických služieb mesta. 
RNDr. Paluška uviedol, že podľa jeho názoru je ul. B. S. Timravy oproti predchádzajúcemu stavu 
v dobrom stave. Technické služby mesta zabezpečili opravu podľa ich vlastných možností. Práce sa 
vykonali, viac už neurobia. 
Predseda komisie navrhol, aby RNDr. Paluška v spolupráci s TS mesta preverili práce vykonané na ul. 
B. S. Timravy a podali správu na najbližšom zasadnutí komisie. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča RNDr. Paluškovi v spolupráci s TS mesta preveriť práce 
vykonané na ul. B. S. Timravy a informovali členov komisie na najbližšom zasadnutí 
komisie. 

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. 
Vedúci oddelenia sa vyjadril, že nie sú finančné prostriedky na vyhotovenie PD. 
Predseda komisie navrhol zaradiť vyhotovenie PD na osvetlenie Tekovskej ul. - bytového domu č. 7 
a 10 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 
Záver: 
Komisia odporúča zaradiť vyhotovenie PD na osvetlenie Tekovskej ul. - bytového domu č. 7 a 10 do 
rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - preveriť, či uvedená problematika bola 
zaradená do rozpočtu mesta na rok 2016. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver; 
Komisia jednohlasne odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti preveriť 
zaradenie vyhotovenia PD na osvetlenie Tekovskej ulice - bytového domu č. 7 a 10 - do 
rozpočtu mesta na rok 2016. 
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Uzn. č. 29/2015 
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. 
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, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vyznačenie vodorovného dopravného značenia na existujúcich parkovacích plochách 
zaradiť do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - ponechať uznesenie č. 29/2015 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 29/2015 v platnosti. 

Uznesenia z 5. zasadnutia komisie, konaného dňa 29. 06. 2015 
Uzn. č. 33/2015 (170/2014, 28/2015) 
Komisia odporúča Záhradníckym službám mesta, m. p. Zlaté Moravce, po dohode a konzultácii 
s riaditeľom Ing. Gábrišom odstrániť nedostatky zistené kontrolou MV SR, KR PZ Nitra, t. j. riešiť 
opi/ovanie konárov drevín a kríkov zasahujúcich do prejazdného profilu cestných komunikácií 
z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a oznámiť riešenie písomne do dvoch týždňov. 
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 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti:O, Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia opätovne odporúča Záhradníckym službám mesta, m. p., Zlaté Moravce odstrániť nedostatky 
zistené kontrolou MV SR, KR PZ Nitra, t. j. riešiť opilovanie konárov drevín a kríkov zasahujúcich do 
prejazdného profilu cestných komunikácií z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a oznámiť 
riešenie písomne do dvoch týždňov. 
Predsedom komisie bolo skonštatované, že úloha sa priebežne plní, postupne sa odstraňujú konáre, 
ktoré zasahujú do dopravných značiek a potom postupne po všetkých uliciach. Z tohto dôvodu vyzval 
prítomných na hlasovanie za návrh zrušiť toto uznesenie a považovať úlohu za splnenú. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 33/2015 z dôvodu. že úloha sa priebežne plní. 

Uzn. č. 36/2015 (52/2011) 
Komisia odporúča vybudovanie odstavnej plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel 
podľa finančných možností mesta na ul Školská za bytovým domom vedľa starej kotolne v Zlatých 
Moravciach. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh- ponechať uznesenie č. 36/2015 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 36/2015 v platnosti. 

Uzn. č. 38/2015 
Komisia odporúča vypracovanie PD na osvetlenie chodníka na ul. Potočná v Zlatých Moravciach 
podľa finančných možností mesta. 
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Predseda komisie navrhol zabezpečiť vypracovanie PD na osvetlenie chodníka na ul. Potočná 
zaradením do rozpočtového harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016 
a zároveň vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča vypracovanie PO na osvetlenie chodníka na ul. Potočná zaradiť do rozpočtového 
harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - ponechať uznesenie v platnosti 
a súčasne preveriť, či uvedená problematika bola zaradená do rozpočtu mesta na rok 2016. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti ponechať 
uznesenie č. 38/2015 v platnosti a súčasne preveriť. či bola požiadavka na vypracovanie 
PD na osvetlenie chodníka na ul. Potočná v Zlatých Moravciach zaradená do rozpočtu 
mesta na rok 2016. 

Uzn. 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 Chyzerovce. 
P. Hudák k uvedenej problematike uviedol, že keď bude vybudovaný obojstranný chodník, potom môže 
byť zriadený priechod pre chodcov, priechod musí byť viditeľný. Nesplňa podmienky cestnej 
komunikácie. 
RNDr. Paluška sa vyjadril, že podľa jeho názoru je potrebné vybudovať priechod pre chodcov, môže 
tam dôjsť k úrazom. 
PhDr. Takáč uviedol, že priechody sa budujú na najfrekventovanejších miestach, chodník nemusí byť 
vybudovaný po oboch stranách cesty. Na Chyzeroveckej ulici bol preventívne umiestnený merač 
rýchlosti, aby spomaľoval rýchlosť vozidiel. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za návrh - stiahnuť toto uznesenie z rokovania, 
nakoľko v súčasnej situácii nie je možné dobudovať chodník na druhej strane. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záyer: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 39/2015 z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. 

Uzn. č. 40/2015 
Komisia odporúča oddeleniu pre správu majetku mesta riešiť zakreslenie mestských komunikácií, 
chodníkov a parkovísk, ktoré sú na území mesta v k. ú. Zlaté Moravce verejne prístupné. 
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 
informovať komisiu o stave veci na budúcom zasadnutí a zároveň vyzval prítomných členov na 
hlasovanie za uvedený návrh. 
Za: 6 (Švqjčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka, Hudák), Proti:O, Zdržal sa:O 
Záver: 
Komisia odporúča požiadať oddelenie pre správu majetku mesta o skutočné zameranie už jestvujúcich 
mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk, ktoré sú už vo vlastníctve mesta a písomne informovať 
komisiu o stave veci na budúcom zasadnutí. 
P. Hudák uviedol, že vedúci oddelenia pre správu majetku mesta navrhol do rozpočtu mesta na rok 
2016 požiadavku pre skutočné zameranie MK a parkovísk vo vlastníctve mesta. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - ponechať uznesenie č. 40/2015 
v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 40/2015 v platnosti. 

Uzn. č. 41/2015 
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Komisia odporúča preveriť možnosť vybudovania 2 priechodov pre chodcov na ul. J. mája 
v Zlatých Moravciach podľa predloženého nákresu, ktorý predloží člen komisie - Ivan Madola. 
P. Madola oznámil členom komisie s tým, že uvedenú problematiku budú riešiť vo výbore mestskej 
časti s následnou informáciou, ktorú podá na najbližšom zasadnutí komisie. 
Predseda komisie uviedol, že na najbližšie zasadnutie komisie prinesie nákres s vyznačením 
priechodov pre chodcov. 
Úloha trvá. 

Uznesenia zo 6. zasadnutia komisie, konanej 31. 08. 2015 
Uzn. 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, ktorí žiadajú umiestniť spomaľovací pruh na Rázusovej ulici, osloviť štátnu aj 
mestskú políciu na riešenie nezákonného parkovania a nedodržiavania rýchlosti na Rázusovej ulici 
a preveriť možnosť osadenia dopravnej značky „STOP, daj prednosť v jazde" na križovatku ulíc 
Slovenskej armády a Rázusova namiesto aktuálneho dopravného značenia „Daj prednosť v jazde". 
Ing. Švajčík uviedol, že podľa jeho informácií nebol doteraz doručený dodatok k podnetu od Mgr. 
Vladimíra Rumanku k umiestneniu spomaľovacieho pruhu na Rázusovej ulici. 
Predseda komisie navrhol členom komisie uznesenie č. 42/2015 zrušiť z dôvodu, že nebol doručený 
dodatok k podnetu. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 42/2015 z dôvodu nedoručenia dodatku k podnetu. 

Uzn. č . 47/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti , aby upovedomili občanov, ktorí 
si chcú upraviť 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 ods tavnú plochu na parkovanie. 
P. Hudák 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 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Kukučka), Proti:O, Zdržal sa:l(Hudák) 
Záver: 
Komisia odporúča 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. 
P. Hudák uviedol, že každý má možnosť podať si žiadosť- ohlásenie drobnej stavby, priložiť nákres. 
RSaÚC nepovolí rozšírenie parkoviska, kto si to robí, sú to čierne stavby. 
PhDr. Takáč uviedol, že by sa to mohlo riešiť prenájmom verejného priestranstva, resp. zabratím VP 
a spoplatnením. 
RNDr. Paluška uviedol, že môžu byť uvedené podmienky, na základe ktorých je možné uložiť 
zatrávňovacie kocky na verejné priestranstvo. 
P. Hudák uviedol, že v prípade prenájmu verejného priestranstva je potrebný súhlas z oddelenia 
správy majetku mesta, nakoľko pozemky sú vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce. 
PhDr. Takáč uviedol, že pred rodinnými domami by vozidlá nemali parkovať, majú parkovať vo 
svojich dvoroch kvôli bezpečnosti. 
MVDr. Balážová uviedla, že keď si občania sami upravujú priestor pred rodinnými domami, sú to 
čierne stavby. Každú požiadavku je potrebné posudzovať individuálne. 
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PaedDr. Husár uviedol, že je tiež toho názoru, nech si každý, kto si chce upraviť priestranstvo pred 
rodinným domom, podá žiadosť, priloží nákres a dostane informáciu, či mu to bude povolené alebo 
nie. Niektorí to majú urobené bez povolenia. 
PhDr. Takáč uviedol, že nech si potom aj zaplatí zabratie verejného priestranstva, keď už máme 
VZN. 
MVDr. Balážová uviedla, že zatrávňovacie kocky je najlepšie riešenie. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - zrušiť uznesenie č. 47/2015 
s tým, že každý, kto si chce upraviť verejné priestranstvo pred rodinným domom, má možnosť podať 
si žiadosť s nákresom na MsÚ, a bude mu poskytnutá informácia, či dostane povolenie. 
Za: 5 (Švajčík, Madola, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: 1 (Paluška), Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 47 /2015 s tým. že každý. kto si chce upraviť 
verejné priestranstvo pred rodinným domom. má možnosť podať si žiadosť s nákresom 
na MsÚ. kde mu bude poskytnutá informácia. či dostane povolenie. 

Uznesenia zo 7. zasadnutia, konaného dňa 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. Uznesenie zostáva v platnosti. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 50/2015 
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 nasvetlením 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 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) 
Vybudovanie parkovacích plôch komplexne (nevhodný povrch na dopravné značenie) na 
území mesta Zlaté Moravce - Nám. A. Hlinku, ul. Migazziho, S. Chalupku, J. Kráľa, 
Robotnícka, Župná, A. Kmeťa. 

Komisia žiada príslušných vedúcich oddelení, aby venovali náležitú pozornosť bodu č . 1 Rozpočtového 
harmonogramu Mesta Zlaté Moravce na zostavenie rozpočtu na rok 2016, prerokovali s vedením mesta 
a následne predložili spracované požiadavky spolu s navrhnutými limitmi výdavkov na jednotlivé rozpočtové 
kapitoly na rokovanie do finančnej komisie v stanovenom termíne. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - preveriť, či uvedená problematika bola 
zaradená do rozpočtu mesta na rok 2016 a zároveň ponechať uznesenie č. 50/2015 v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
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Komisia jednohlasne odporúča preveriť. či boli požiadavky na vyhotovenie projektov 
a ich realizáciu zaradené do rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 a zároveň 
ponechať uznesenie č. 50/2015 v platnosti. 

Uzn. č. 51/2015 
Vzhľadom na to, že nie sú vhodné podmienky na spoplatnenie parkovania (nevhodný povrch na 
dopravné značenie), komisia odporúča yybudovať 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 riešiť spoplatnenie parkovania. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - preveriť, či bola požiadavka zaradená 
do rozpočtu mesta na rok 2016 a zároveň ponechať uznesenie v platnosti. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča ponechať uznesenie č. 51/2015 v platnosti a zároveň 
preveriť. či požiadavka na vybudovanie parkovacích plôch bola zaradená do rozpočtu 
Mesta Zlaté Moravce na rok 2016. 

Uznesenia z 8. zasadnutia, konaného dňa 14. 10. 2015 
Uzn. č. 52/2015 
Komisia odporúča, na základe podnetu občanov, aby Mestská polícia v Zlatých Moravciach 
vykonávala časté kontroly, najprv riešila nezákonné parkovanie dôsledným upozorňovaním 
vodičov letákmi umiestnenými na čelné sklo vozidiel, zverejnením v Tekovských novinách aj na 
internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce, následnom sankcionovaní a zaslať písomnú odpoveď 
p. Jahnovej o riešení jej žiadosti. V budúcnosti je potrebné rokovať s občanmi príslušnej 
mestskej časti k zmene organizácie dopravy s tým, že ulice v celej časti Ďateliniska budú 
zjednosmernené tak, aby bola zachovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v zmysle 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
PhDr. Takáč k uvedenej problematike uviedol, že sa čaká na zasadnutie mestskej časti kvôli 
informovanosti. 
RNDr. Paluška uviedol, že by sa to malo riešiť čo najskôr, nakoľko vozidlá parkujú po oboch 
stranách cesty, na zeleni, v protismere. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 53/2015 
Komisia prerokovala návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v MAS na 
rok 2015, berie ho na vedomie, odporúča opraviť v bode 1.4 Dodatku č. 6 chybnú sumu 28.700 € 
v nižšie uvedených splátkach spolu 30 OOO € na správny údaj a podať informáciu komisii 
finančnej. 
Predseda komisie uviedol, že komisia finančná bola informovaná výpisom z uznesení komisie, z tohto 
dôvodu navrhuje, aby toto uznesenie bolo zrušené. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver; 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 53/2015 z dôvodu. že úloha bola splnená. 

Uzn. č. 54/2015 
Komisia prerokovala návrh dane za uz1vanie verejného priestranstva k VZN Mesta Zlaté 
Moravce o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce, berie ho na vedomie, odporúča 
návrh predložiť na prerokovanie MsZ v Zlatých Moravciach s tým, že parkovanie vozidiel sa 
bude riešiť samostatným VZN. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za zrušenie uznesenia z dôvodu jeho splnenia. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver; 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 54/2015. úloha bola splnená. 
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Uzn. č. 55/2015 
Komisia odporúča ušetrené finančné prostriedky v sume 5.950 € z kapitoly „odmeny pre 
poslancov a členov komisií pri MsZ" použiť na opravu dvoch lávok pre peších cez rieku Žitavu, 
vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie a predložiť ho na odsúhlasenie komisii 
finančnej. 

MVDr. Balážová uviedla, že je potrebné preveriť oddelením stavebným a hospodárskej činnosti, 

v akom stave je uvedená problematika, t. j. požiadavka na opravu dvoch lávok pre peších cez rieku 
Žitavu, vrátanie vyhotovenia PD a podať informáciu na najbližšom zasadnutí komisie. 
Úloha trvá. 

Uzo. č. 56/2015 (24/2015) 
Komisia odporúča Technickým službám mesta Zlaté Moravce celý povrch cesty na ul. B. S. 
Timravy narušiť do hÍbky štrkového podkladu a následne do roviny uvalcovať, nakoľko 
samotné zasypanie jám nebude dobrým riešením, pretože po takejto „oprave" sa jamy objavia 
vo veľmi krátkom čase. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - zrušiť uznesenie, nakoľko v uznesení č. 
24/2015 sa táto problematika opakuje aje potrebné ju preveriť. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 56/2015 z dôvodu. že uznesenie č. 24/2015 rieši 
problematiku ul. B. S. Timrayy. 

Uznesenia z 9. zasadnutia, konaného dňa 12. 11. 2015 
Uzn. č. 57/2015 
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti preveriť technologický postup 
opravy, resp. rekonštrukcie parkovacej plochy pred poštou na Nám. A. Hlinku v Zlatých 
Moravciach (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. 
Úloha trvá. 

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. 
P. Hudák informoval členov komisie, že spoločnosť MAX Trans Machulince bude písomne 
informovaná vo veci prenájmu parkovacích miest. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - zrušiť uznesenie č. 58/2015 z dôvodu 
jeho splnenia. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča zrušiť uznesenie č. 58/2015 z dôvodu. že úloha bola 
splnená. 

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. 
P. Hudák uviedol, že na uvedenú odstavnú plochu bola spracovaná PD, následne bude oddelením 
stavebné a HČ vydané ohlásenie drobnej stavby. 
Úloha trvá. 
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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. 
Úloha trvá. 

Uzn. č. 61/2015 
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. 
RNDr. Paluška uviedol, že spoločnosť Paluška je ochotná prispieť na ul. Priemyselnú, Fenestra by 
mohla tiež prispieť alikvotnou čiastkou . 
Úloha trvá. 

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. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na zrušenie uznesenia č. 62/2015, nakoľko táto 
problematikaje riešená v uznesení č. 21/2015. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver; 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. 62/2015 z dôvodu riešenia problematiky 
uznesením č. 21/2015. 

4.1 Žiadosť Urbana Páleníka, bytom Brezová 22, Zlaté Moravce o yyhradenie parkovacieho 
miesta pre ZŤP 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov komisie so žiadosťou obyvateľa mesta - Urbana 
Páleníka, bytom Brezová 22, Zlaté Moravce o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP. Vyzval p. 
Hudáka, aby sa vyjadril k žiadosti. 
P. Hudák uviedol, že žiadosť bola doručená do podateľne MsÚ dňa 10. 11. 2015. Žiadateľ doložil 
doklad, resp. kópiu preukazu ZŤP zo dňa 01. 07. 2013 a kópiu rozhodnutia Úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny - odboru sociálnych vecí a rodiny Nitra z 12. 08. 2013, na základe ktorého je Urban 
Páleník podľa lekárskeho posudku odkázaný z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia so 
stanovením miery funkčnej poruchy 50 % na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. 
P. Hudák ďalej uviedol, že menovaný spÍňa podmienky na pridelenie parkovacieho miesta 
a v spolupráci s povoľovacím orgánom KDI KR PZ Nitra bolo navrhnuté umiestniť vyhradené 
parkovacie miesto pri budove Daňového úradu na ul. Kalinčiakova, kde je vyznačených 6 miest na 
parkovanie a jedno z nich by bolo vyčlenené pre ZŤP. Tento rok to už nie je možné, ale v budúcom 
roku, keď budú finančné prostriedky, je možné požiadavku zrealizovať. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh - zriadiť 1 parkovacie miesto pre ZŤP -
pre Urbana Páleníka na ul. Kalinčiakova v Zlatých Moravciach na existujúcom parkovisku pri 
Daňovom úrade (vyhradené parkovacie miesta pre Daňový úrad). 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia jednohlasne odporúča. na základe žiadosti Urbana Páleníka. bvtom Brezová 22. 
Zlaté Moravce. zriadiť zyhradenie 1 parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Kalinčiakova 
v Zlatých Moravciach na existujúcom parkovisku pri Daňovom úrade (vyhradené 
parkovacie miesta pre Daňoú úradl. 
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5./ Žiadosť ARRIV A, a. s., Nitra o potvrdenie cestovných poriadkov liniek MHD v Zlatých 
Moravciach s platnosťou od 13. 12. 2015 
Predseda komisie - Ing. Švajčík - oboznámi prítomných členov so žiadosťou ARRIV A, a. s„ Nitra 
o potvrdenie 2 ks cestovných poriadkov liniek MHD v Zlatých Moravciach s platnosťou od 13. 12. 
2015 a po potvrdení po jednom vyhotovení vrátiť na ich adresu. Zároveň vyzval p. Hudáka, aby sa 
vyjadril k žiadosti ARRIVY. 
P. Hudák uviedol, že každý člen komisie obdržal kópie cestovných poriadkov a každý má možnosť sa 
k nim vyjadriť. Ďalej uviedol, že neboli žiadne pripomienky zo strany občanov k autobusovým 
spojom. 
Predseda komisie vyzval členov komisie na hlasovanie za potvrdenie predložených cestovných 
poriadkov MHD Zlaté Moravce s platnosťou od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia vzala na vedomie žiadosť spoločnosti ARRIV A, a. s., Nitra o potvrdenie cestovných 
poriadkov liniek MHD v Zlatých Moravciach s platnosťou od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016, ktoré 
boli prekonzultované a následne schválené bez pripomienok na 10. zasadnutí Komisie dopravy 
a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach dňa 03. 12. 2015 a súhlasí s ich 
potvrdením. 

6./Rôzne 
RNDr. Paluška uviedol, že na zasadnutí Občianskeho výboru bola požadovaná informácia, že z akého 
dôvodu natierajú priechody oranžovou farbou namiesto bielej. 
P. Hudák uviedol, že oranžovou farbou sa vyznačuje v zmysle príslušných zákonov a noriem dočasné 
vodorovné dopravné značenie. 

RNDr. Paluška ďalej uviedol, že pri výjazde z rýchlostnej komunikácie na Zlaté Moravce na V65 je 
uvedené zlé dopravné značenie, údajne tam chýba informačná tabuľa - smer Zlaté Moravce. Vodiči 
s nevedia zaradiť, pri napojení na cestu nie je vidieť, je tam umiestnené zvodidlo. 
P. Hudák uviedol, že túto záležitosť je potrebné preveriť. 

RNDr. Paluška uviedol, že v cintoríne v Chyzerovciachje nedokončená úprava vrcholcov stromov. 
Mgr. Segíňová uviedla, že túto problematiku riešia, je toho veľa, bude sa riešiť postupne. 

RNDr. Paluška uviedol, že Družstevná ul. je rozbitá, nedá sa tam prejsť, sú tam jamy, chodia tam 
nákladné vozidlá, ktoré budujú kanalizáciu. Možnosťou by bolo vysypať štrk a uvalcovať. 
P. Hudák uviedol, že je potrebné tieto opravy vykonať čo najrýchlejšie. Ide asi o 100 m cesty. 
P. Madola uviedol, že tam chýba podložie až po most. 
Mgr. Segíňová, pov. riaditeľka TS mesta uviedla, že navrhuje najprv riešiť túto záležitosť s vedením 
mesta a po dohode by túto záležitosť zabezpečili Technické služby mesta. 

MVDr. Balážová, zástupca primátorky mesta, požadovala informáciu, nakoľko sa pýtajú občania so 
ZŤP, či by nemohli jazdiť autobusy až k poliklinike s tým, že by sa vrátili späť. 
P. Vaškovič uviedol, že autobusy chodia k poliklinike okrem víkendu, robia otočku. Je to 
zokruhované. 
P. Madola uviedol, že hore ich autobus vyvezie a dolu musia zísť na námestie pešo. 
Ing. Svajčík navrhol, by túto situáciu preveril p. Hudák. 
RNDr. Paluška uviedol, že môžu sa odviezť druhou stranou. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh preveriť linky autobusových spojov 
k poliklinike a späť. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák), Proti: O, Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti preveriť linky autobusových 
spojov - MHD - k poliklinike a späť. 
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Ing. Švajčík uviedol, že nakoľko bola poskytnutá dotácia - finančné prostriedky v sume 23 OOO € na 
základe uznesenia vlády č. 531 zo dňa 30. 09. 2015 na rekonštrukciu parkovacích plôch a verejných 
priestranstiev, bol daný prísľub na vybudovanie parkovacej plochy uložením dlažby pred Okresným 
úradom v Zlatých Moravciach v sume cca 3 OOO €. 
P. Hudák uviedol, že projektová dokumentácia na opravu povrchu parkoviska na ul. Sládkovičova 
pred Okresným úradom v Zlatých Moravciach je spracovaná a PD pre opravu povrchu parkoviska na 
Nám. A. Hlinku bude spracovaná do konca roku 2015. Pred poštou ide o plochu pred poštou cca 1 700 
mz. 

7./ Uznesenia z dnešného zasadnutia, t. j. 03. 12. 2015 
Uznesenie č. 63/2015 
Komisia jednohlasne odporúča. na základe žiadosti Urbana Páleníka. bytom Brezová 22. 
Zlaté Moravce. zriadiť vyhradenie 1 parkovacieho miesta pre ZŤP na ul. Kalinčiakova 
v Zla(Ých Moravciach na existujúcom parkovisku pri Daňovom úrade (Y.vhradené 
parkovacie miesta pre Daňozy úrad). 

Uznesenie č. 64/2015 
Komisia vzala na vedomie žiadosť spoločnosti ARRIV A, a. s., Nitra o potvrdenie cestovných 
poriadkov liniek MHD v Zlatých Moravciach s platnosťou od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016, ktoré 
boli prekonzultované a následne schválené bez pripomienok na 10. zasadnutí Komisie dopravy 
a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach dňa 03. 12. 2015 a súhlasí s ich 
potvrdením. 

Uznesenie č. 65/2015 
Komisia odporúča odd. stavebnému a hospodárskej činnosti preveriť linky autobusových 
spojov- MHD - k poliklinike a späť. 

8./ 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, 03. 12. 2015 

. ~ ( Í 
Ol h ~·'>'ÚlfJ"'tH..., 

Zapísala: Alexandra Borčániová 
sekretár komisie 

_,............----. 

~ ,.. 

... .. .. /. .. <. . ~. :~-: ....... . 
lng:Karol Švajčík 

,, predseda komisie 
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Prezenčná listina 
z 1 O. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 

Moravciach konaného 
dňa 03. 12. 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 Vaškovič-člen 

6. Michal Kukučka-člen 

7. Emil Hudák-člen 

Prizvaní: 

MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč, prednosta MsÚ 

Mgr. Barbora Segíňová, pov. riaditeľ TS mesta 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
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