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

Dátum konania: dňa 14. 10. 2015o16.00 hod. 

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu v Zlatých Moravciach 

Pritom ní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Žiadosť Oľgy Jahnovej, Krátka 1, Zlaté Moravce - výzva na protizákonné konanie a parkovanie 

na ul. Továrenskej (Ďatelinisko) 
4. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 6 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v MAS na rok 2015 
5. Uznesenia 
6. Záver 

1./ Otvorenie 
8. 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, 
prípadne na jeho doplnenie. Navrhol doplniť program o ďalší bod- Návrh dane za užívanie verejného 
priestranstva k VZN Mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
a zaradiť ho do programu ako bod č. 5. Tento materiál bol dodatočne odoslaný e-mailom na 
prerokovanie v komisii dopravy oddelením pre správu majetku mesta. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za doplnenie programu rokovania - Návrh 
dane za užívanie verejného priestranstva k VZN Mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach na území 
mesta Zlaté Moravce, zaradiť ho do programu ako bod č. 5., zaradiť bod č. 6 - Rôzne, tým by sa body 
programu posunuli. Program rokovania navrhol odsúhlasiť v nasledovnom poradí: 
1 . Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Žiadosť Oľgy Jahnovej, Krátka 1, Zlaté Moravce - výzva na protizákonné konanie a parkovanie 

na ul. Továrenskej (Ďatelinisko) 
4. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 6 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v MAS na rok 2015 
5. Návrh dane za užívanie verejného priestranstva (III. časť) k VZN Mesta Zlaté Moravce 

o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
6. Rôzne 
7. Uznesenia 
8. Záver 
Za: 6 (Švajčík, Paluška, Madola, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 
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3./ Žiadosť Oľgy Jahnovej, Krátka l, Zlaté Moravce - yýzva na protizákonné konanie 
a parkovanie na ul. Továrenskej <Ďatelinisko) 
Predseda komisie skonštatoval, že p. Jahnová bola pozvaná na zasadnutie komisie, nedostavila sa a ani 
sa neospravedlnila z neúčasti. Zároveň vyzval člena komisie - p. Hudáka, aby oboznámil prítomných 
členov so žiadosťou Oľgy Jahnovej. 
P. Hudák uviedol, že obyvateľka mesta Oľga Jahnová doručila do podateľne MsÚ v Zlatých 
Moravciach žiadosť - výzvu na protizákonné konanie a parkovanie. V žiadosti uvádza, že vozidlá 
parkujú pred jej domom, na chodníku, v križovatke, čo je podľa jej názoru protizákonné a žiada, aby 
komisia dopravy riešila túto záležitosť. Požaduje písomnú odpoveď z komisie dopravy na jej adresu. 
P. Hudák oboznámil členov komisie so zápisnicou č. 1-2015 z rokovania, konaného dňa 20. 01. 2015, 
ktoré sa uskutočnilo z dôvodu riešenia požiadaviek na umiestnenie dopravného značenia, dopravného 
zariadenia a dopravno-bezpečnostnej situácie na území mesta Zlaté Moravce za prítomnosti mjr. Ing. 
Fazekaša, dopravného inžiniera KR PZ KDI Nitra. Na uvedenej ulici je zástavba rodinných domov, 
občania sa sťažujú na častý hluk pri štartovaní vozidiel (v nočnej dobe), ako aj znečisťovanie 

životného prostredia výfukovými plynmi a v neposlednom rade je ohrozená najmä bezpečnosť cestnej 
premávky. Vodiči nerešpektujú ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov po oboch stranách komunikácie, i po častých zásahoch 
mestskej i štátnej polície. Na základe dlhodobej požiadavky občanov, bývajúcich na uvedenej ulici 
z dôvodu neustáleho parkovania vozidiel vodičov a prehodnotení požiadavky kompetentných 
pracovníkov, ako aj vedenia Mesta Zlaté Moravce na osadenie zvislého dopravného značenia na ul. 
Krátka v Zlatých Moravciach, B 34 „Zákaz zastavenia" na križovatke MK Krátka-Odbojárov a B 33 
„Zákaz státia" na križovatke MK Krátka-Slovenskej armády bolo doporučené osadenie zvislého 
dopravného značenia čo v najbližšom termíne. KR PZ KDI Nitra vo svojom stanovisku vyhodnotil 
požiadavku ako neopodstatnenú, nakoľko ide o MK, ktorej šírkové pomery umožňujú státie vozidiel 
v medziach stanovených zákonom o cestnej premávke. Každá iná úprava podmienok zákazu státia je 
v rozpore s ustanovením § 61 odst. l zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ako aj § 8 odst. 7 vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke, ktoré upravujú použitie dopravných značiek. Pri určovaní dopravného značenia je dôležité 
brať ohľad aj na širšie vzťahy a reálne možnosti dopravného prostredia v rámci riešenej lokality 
a rešpektovať príslušné právne normy. 
P. Hudák ďalej zdôraznil, že v § 23 „Zastavenie a státie" zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uvádza, že vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere 
jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej 
ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci 
zastaviť a stáť kolmo, príp. šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať 
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať 
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. V zmysle § 8 ods. 7) 
vyhlášky č. 9/2009 Z.z„ ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, „Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa spravidla nevyznačuje 
zákaz alebo príkaz vyplývajúci zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky". 
Ing. Švajčík predseda komisie vyzval prítomných členov na vyjadrenie k problému týkajúceho sa 
parkovania na ul. Krátkej v Zlatých Moravciach. 
P. Paluška sa spýtal, prečo občania neparkujú vo dvore ale na ulici? 
P. Hudák uviedol, že majú parkovať vo svojich dvoroch a nie na frekventovanej ulici. Všetci sa 
sťažujú, preto boli riešené jednosmerky na Kalinčiakovej a Mojmírovej ulici. Hasiči sa tiež sťažovali, 
že sa nemôžu dostať k bytovkám v prípade požiaru a tiež majú problém aj vozidlá záchrannej 
zdravotnej služby. § 23 ,,Zastavenie a státie" zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov platí v celom meste. 
PhDr. Takáč uviedol, že v tomto roku od januára mali na základe telefonických nahlásení 20 
výjazdov, keď sa mestská polícia dostavila na stanovené miesto, resp. pri príjazde nebolo 
zaznamenané žiadne vozidlo, autá tam už vo väčšine prípadov neparkovali. 
PhDr.Takáč uviedol, že akonáhle zavolá p. Jahnová, ihneď uskutočnia výjazd, nemajú s tým problém. 
Navrhol riešiť problém osadením dopravnej značky „Zákaz státia" pred jej dom a zjednosmerniť ulicu. 

2 



Mestská polícia je povinná urobiť výjazd, keď niekto z občanov oznámi, že zaparkované vozidlá 
porušujú právne predpisy a parkujú v rozpore so zákonom. 
P. Paluška súhlasil s návrhom náčelníka MsP, že treba tam dať dopravnú značku. 
Ing. Svajčík navrhol zjednosmerniť celé „Ďatelinisko". Na iných uliciach je to ešte horšie. 
PhDr. Takáč uviedol, že nemá problém s upozorňovaním vodičov, že porušujú zákony a že 
parkovanie je v rozpore so zákonom. Do budúcnosti je nevyhnutné však zjednosmerniť ulice, kde sa to 
dá (na základe PD), kde nie, mohli by to riešiť sankciami. 
P. Hudák uviedol, že vybudovanie parkoviska pred rodinnými domami je možné len so schválením 
príslušného dopravného inšpektorátu PZ, nakoľko sa jedná o napojenie na komunikáciu. 
Ing. Švajčík uviedol, že represia je najlepšia prevencia. 
PhDr. Takáč uviedol, že parkovanie na Rázusovej ulici riešili aj s MVDr. Balážovou a p. Hudákom. 
Pred rodinnými domami by vozidlá nemali parkovať. 
MVDr. Balážová uviedla, že treba situáciu riešiť, nakoľko problém presahuje normálnu hranicu. 
Súhlasí s častými kontrolami mestskou políciou a upozorňovaním vodičov na nezákonné parkovanie. 
P. Madola opätovne navrhol riešiť odstavné plochy pred rodinnými domami na vlastné náklady 
občanov. 

MVDr. Balážová uviedla, že občania majú možnosť parkovať vo svojich dvoroch, horšie je to pri 
bytových domoch. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh, 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 a následne sankcionovaním. 
V budúcnosti je nevyhnutné zabezpečiť vybudovanie jednosmerných ulíc v celej časti Ďatelinisko. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
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. 

4.1 Prerokovanie návrhu Dodatku č. 6 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v MAS na rok 
2015 
Predseda komisie uviedol, že vedúca oddelenia financií a rozpočtu - Ing. Szobiová - odoslala e
mailom návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v MAD na rok 2015 s tým, že 
v dodatku doplnila údaje o schválenom rozpočte a vyčlenenej sume na rok 2015. Právnik MsÚ -JUDr. 
Páleníková nemá k dodatku z právneho hľadiska pripomienky. Ing. Szobiová požiadala prerokovať 
návrh dodatku v komisii dopravy a informovať o prípadných pripomienkach alebo zmenách rozsahu 
objednaných výkonov, aby mohol byt' predložený dodatok na podpis vedeniu mesta. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov, ak majú návrh na zmenu, príp. pripomienky 
k objednaným výkonom, aby sa vyjadrili. 
P. Hudák uviedol, že máme nedoplatky za poskytnutie dopravných služieb vo verejnom záujme, 
z tohto dôvodu bol vyhotovený Dodatok č. 6 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v MAD. 
P. Paluška uviedol, že v dohode sú uvedené splátky spolu 30 OOO €, ale v bode 1.4 je uvedené, že 
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť príspevok za služby v sume 28.700 €.Pýtal sa, či tam nie je chyba? 
Ing.Švajčík uviedol, že to treba preveriť a opraviť. 
P. Madola uviedol, že služby vo verejnom záujme v MAD sú zazmluvnené do roku 2017, s tým sa 
nedá nič robiť, je to potrebné uhradiť. 
MVDr. Balážová potvrdila, že je nevyhnutné uhradiť nedoplatok, bude sa to riešiť z fondu opráv 
a pravdepodobne sa použijú finančné prostriedky aj z iných rezerv. 
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Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh, že komisia berie na vedomie 
Dodatok č. 6 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v MAD na rok 2015 s tým, že je nevyhnutné 
opraviť nesprávny údaj v bode 1.4 Dodatku, kde sa uvádza, že „objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
príspevok za služby vo výške 28.700 €"v nižšie uvedených 3 splátkach spolu 30 OOO€ a informovať 
o nevyhnutnej oprave finančnú komisiu. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
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 komisie 
finančnej. 

5./ Návrh dane za užívanie verejného priestranstva (III. časť) k VZN Mesta Zlaté Moravce 
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov o návrhu dane za užívanie verejného priestranstva, 
ktoré búde súčasťou VZN Mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
a vyzval ich, aby sa vyjadrili. 
Ing. Švajčík uviedol, že prioritou je vybudovanie parkovísk, vrátane ich spoplatnenia v budúcom 
roku. 
PhDr. Takáč, náčelník MsP uviedol, že v meste je zlá dopravno-bezpečnostná situácia, je potrebné 
s týmto problémom sa zaoberať. 
Ing. Švajčík uviedol, že ide o, že občania parkujú celé dni na parkoviskách a tí, ktorí si chcú niečo 
vybaviť v krátkom čase, nemajú kde parkovať. 
PhDr. Takáč uviedol, že jednou z možností je vyznačiť parkovanie, spoplatniť a postupne opravovať 
za získané finančné prostriedky. 
Ing. Švajčík navrhol riešiť vyhradenie parkovacích miest a parkovanie vozidiel zvlášť 
prostredníctvom VZN. 
P. Hudák tiež súhlasil, že je potrebné riešiť parkovanie samostatne. 
Ing. Svajčík sa informoval ohľadom dane za užívanie VP, aké nastali zmeny v porovnaní s daňou za 
užívanie VP v doteraz platnom VZN. 
MVDr. Balážová uviedla, že oddelenie stavebné a hospodárskej činnosti, ktoré vydáva rozhodnutia 
na rozkopávky verejného priestranstva navrhlo zníženie poplatkov, nakoľko vo VZN boli schválené 
MsZ veľmi vysoké sumy. Pred realizáciou investičného zámeru (včítane rozkopávky), firmy alebo 
orgány štátnej správy preverujú podmienky realizácie, ako aj prípadné ďalšie náklady. Pri vyrúbení 
dane za užívanie verejného priestranstva pri rozkopávkach sú v mestách oveľa nižšie sadzby ako 
navrhované oddelením a na podtláčanie komunikácie alebo zelene nie je určená sadzba. V niektorých 
mestách sa poplatky pri rozkopávkach dokonca nevyrubujú. Z tohto dôvodu boli porovnávané 
poplatky s inými mestami a prispôsobili sa tak, aby mesto nebolo odsúvané kvôli vysokým poplatkom. 
Konkrétne pri stretnutí ZSE ohľadom rozkopávky VP pri rekonštrukcii elektrického vedenia v meste 
sa zástupca spoločnosti vyjadril, že poradie realizácie plánovaných investícií závisí od vzniknutých 
prekážok, čo by v tomto prípade mohlo odsúvať Zlaté Moravce na posledné miesta v poradovníku 
investícií. V tomto prípade vychádzala daň za užívanie VP za rozkopávku v sume cca 518 OOO € na 
obdobie 39 dní, čo niekoľkonásobne presahovalo samotné investície na realizáciu predmetnej stavby. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie, že berie na vedomie návrh dane za užívanie 
verejného priestranstva k VZN Mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach na území mesta Zlaté 
Moravce s tým, že parkovanie vozidiel sa nebude dopÍňať do pripravovaného VZN, ale sa bude riešiť 
samostatným VZN. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
Komisia prerokovala návrh dane za užívanie verejného priestranstva k VZN Mesta Zlaté 
Moravce o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce, berie ho na vedomie, odporúča 
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návrh predložiť na prerokovanie MsZ v Zlatých Moravciach s tým, že parkovanie vozidiel sa 
bude riešiť samostatným VZN. 

6./Rôzne 
PaedDr. Husár podal interpeláciu, nakoľko má informáciu, že bola schválená suma 53.950 € na 
odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií pri MsZ, v skutočnosti by malo byť ušetrené 5.950 € 
oproti rozpočtu. Navrhuje ušetrené finančné prostriedky použiť na opravu dvoch lávok pre peších cez 
rieku Žitava, ktoré sú umiestnené ul. Hviezdoslavova na pravej i ľavej strane. 
Ing. Švajčík ako predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh s tým, že komisia 
odporúča ušetrené finančné prostriedky 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. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
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 Žitava 
v centre mesta na ul. Župná, vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie a predložiť ho na 
odsúhlasenie komisii finančnej. 

P. Paluška predniesol na zasadnutí požiadavku občanov bývajúcich na ul. B. S. Timravy. Uviedol, že 
ho oslovili občania s prosbou o vyrovnanie jám na tejto ulici. Nakoľko sa jedná o cestu posypanú len 
štrkom, navrhujú celý povrch cesty „rozrýpať" (do hÍbky štrkového podkladu) a následne do roviny 
uvalcovať. Upozorňujú, že len samotné zasypanie jám nebude dobrým riešením, pretože majú 
skúsenosti, že po takejto „oprave" sa jamy objavia vo veľmi krátkom čase. 
Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh p. Palušku - odporučiť 

Technickým službám mesta Zlaté Moravce celý povrch cesty na ul. B. S. Timravy „rozrýpat"' (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. 
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Husár, Vaškovič, Hudák) 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
Záver: 
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. 

7./ Uznesenia 
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. 

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. 
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Uzn. č. 54/2015 
Komisia prerokovala návrh dane za užívanie 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. 

Um. 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. 

Uzn. č. 56/2015 
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. 

8.1 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, 14. 10. 2015 

.., í I 
{/Jrti <.l(,t "ľl/(, "bl/7J 

Zapísala: Alexandra Borčániová 
sekretár komisie ~·~, 

····./:·:···· · ... „ ..... „ .. „ .... 

In~; ' arol Švajčík 
p(edseda komisie 
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Prezenčná listina 
z 8 zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých 

Moravciach konaného 
dňa 14. 10. 2015 (streda) 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, zástupkyňa primátorky mesta 

JUDr. Katarína Páleníková, prednostka MsÚ 

Michal Borkovič, hlavný kontrolór 

Oľga Jahnová, Krátka 1, Zlaté Moravce 

PhDr. Marián Takáč 

Ing. Miroslav Šlosár, riaditeľ TS 

Sekretár komisie: Alexandra Borčániová 
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