
Komisia dopravy a miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach 
 

    Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia Komisie dopravy a miestnych komunikácií  
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

 
Dátum konania: dňa 25. 08. 2014 
 
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 komisie 
4. Koncepcia riešenia informácie občanov mesta mestským rozhlasom, príp. inými informačnými 

prostriedkami 
5. Rôzne 
6. Uznesenia 
7. Záver 
 
1./ Otvorenie 
Predseda komisie Ľudovít Chládek otvoril 23. zasadnutie komisie a ďalej ho viedol. Privítal všetkých 
členov komisie. Skonštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní štyria členovia, z tohto dôvodu je 
komisia spôsobilá rokovať a uznášať sa. Dvaja členovia sa ospravedlnili a prídu o niečo neskôr. 
 
2./ Schválenie programu rokovania 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Vyzval všetkých členov na 
hlasovanie za schválenie programu dnešného zasadnutia.  
Za: 4 (Chládek, Hritz, Hudák, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie odsúhlasený. 
 
3./ Kontrola plnenia uznesení   
z 25.01., 11.04., 18.04., 09.05.  06.06. , 05.09., 23. 10., 27. 11. 2012, 22.08.2013, 04.09., 
21.10.2013, 26. 11. 2013, 29. 01.,02. 04., 26. 05. 2014 
Predseda komisie vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí komisie. Na 
zasadnutie prišiel Miroslav Záchenský – člen komisie. 
Predseda komisie skonštatoval, že zo všetkých uznesení boli splnené len dve. Ide o uznesenie č. 
94/2012 (chodník pri Reedukačnom domove) a čiastočne aj č. 165/2014 (výtlky na J. Kráľa), výtlky 
pred poštou neboli vyspravené. 
 
Uzn. 44/2011 
Komisia odporúča riešiť realizáciu zriadenia chodníka na Tehelnej ul. smer k záhradkárskej osade 
pre peších a cyklistov pre nedostatok finančných prostriedkov v ďalšom období v roku 2013-2014. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 53/2011 
Komisia odporúča nasledovné určenie priorít na vybudovanie odstavných plôch podľa finančných 
možností mesta: 1. Obrancov mieru +Kalinčiakova ul., 2. Mojmírova, 3. M. Benku, 4. Pribinova, 5. 
Školská, 6. Sládkovičova. 
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Dočasné spevnené plochy boli uskutočnené na ul. Obrancov mieru a M. Benku. Na Pribinovej ulici 
vodiči nerešpektujú dopravné predpisy, je potrebné tam riešiť parkovanie. Na Sládkovičovej ulici sa 
nebudú robiť odstavné plochy z dôvodu plánovania výstavby okružnej križovatky pri MsÚ, na ul. 
Školská sa bude riešiť parkovanie za bytovým domom z druhej strany podľa finančných možností 
mesta. Na Kalinčiakovej a Mojmírovej ul. boli vyznačené odstavné plochy vodorovným dopravným 
značením. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 73/2012 
Komisia jednohlasne odporúča opätovne zabezpečiť bezbariérové priechody pre imobilných 
občanov, najmä na chodníkoch na ul. Pribinova, Ľ. Podjavorinskej a Sládkovičova Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 91/2012 
Komisia odporúča požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 
o určenie použitia a umiestnenie trvalého dopravného značenia na ceste III/06433 ul. 
Hviezdoslavova pri križovatke /Diskonte/. Na základe súhlasu požiadať Technické služby mesta 
o úpravu spevnených plôch z obidvoch strán.  
Zriadenie priechodu pre chodcov bolo odsúhlasené OR PZ ODI Nitra za podmienok nasvetlenia 
priechodu a  dobudovania asfaltového chodníka k okraju cesty na šírku 3 m. Technické služby by mali 
urobiť úpravu vyasfaltovaním plochy, aby bolo možné požiadať Obvodný úrad pre CD a PK o určenie 
dopravného značenia. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 92/2012 
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. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 94/2012 
Komisia odporúča požiadať Technické služby mesta Zlaté Moravce o opravu chodníka osadením  
betónových kociek pri Reedukačnom domove smerom k cintorínu na Prílepskej ceste. 
Rozpočtovým opatrením č. 9/2014 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo zmenu 
rozpočtu ohľadom rekonštrukcie chodníka pred Reedukačným domovom na Prílepskej ul. od 
Podjavorinskej smerom k cintorínu vo výške 8.525 €. 
Úloha splnená. 
 
Uzn. 95/2012 
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. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 98/2012 
Komisia odporúča riešiť prejazd ťažkej dopravnej techniky cez Palárikovu ul. až po uskutočnení 
rekonštrukcie Palárikovej ul. a následnom osadení dopravného značenia. 
Úloha trvá. 
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Uzn. 101/2012  
Komisia odporúča pozastaviť úhradu finančných nákladov, pokiaľ nebude oprava v rámci 
reklamácie uskutočnená, obrátiť sa s písomnou žiadosťou na spoločnosť, ktorá ul. Murgašovu 
vybudovala. 
P.Záchenský - na tejto komunikácii boli vykonané nekvalitné práce, pravdepodobne použili nekvalitný 
materiál.  
V zápisnici o odstránení závad alebo nedorobkov z 01. 07. 2013, spísanej medzi Mestom Zlaté 
Moravce a CESTY Nitra, a. s., je opísaný stručný popis. Ide o lokálne porušenie obrusnej vrstvy krytu 
v miestach otáčania vozidiel. Na vytypovanom úseku komunikácie (pri predajni záhradnej techniky) 
bol na skúšku aplikovaný regeneračný postrek. Stav celej komunikácie sa sledoval do 31. 05. 2013. 
Dňa 01. 07. 2013 sa zástupcovia zúčastnených strán dohodli, že obrusná vrstva komunikácie je 
zastabilizovaná a neprejavili sa ďalšie nové závady mimo množstva zaolejovaných škvŕn, ktoré sa 
vyskytujú v oveľa väčšom množstve než pri predchádzajúcej obhliadke. Škvrny vznikli počas 
parkovania vozidiel obyvateľov Murgašovej ulice. Zúčastnení skonštatovali, že nie je potrebné 
aplikovať ďalší regeneračný postrek. V prípade vyskytnutia inej skrytej závady zhotoviteľ sa zaväzuje 
v rámci záručnej doby odstrániť  zistené závady. 
Komisia na základe hlasovania neodporúča požiadavku na úhradu výdavku - rekonštrukcia ul. 
Murgašova – zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2014 v sume 112 532 €. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 102/2012 
Komisia odporúča požiadať správcu cesty v spolupráci so železnicami o úpravu prejazdov na 
Hviezdoslavovej ul., cesta III/06433 smer Martinský breh, pri železničnej stanici-závody, 
Továrenská ul. , cesta II/511. 
Železnice budú riešiť túto situáciu, keď budú mať finančné prostriedky. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 104/2012 (56/2011) 
Komisia odporúča realizáciu projektov (dopravná situácia v križovatkách), osadenie spomaľovacích 
pruhov 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 II/511 – RSaÚC Nitra. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 108/2012 
Komisia do rozpočtu na rok 2013 ako priority odporúča zaradiť rekonštrukciu komunikácií v centre 
mesta a to ul. Janka Kráľa, ul. Chalupkovu a Migazziho ulicu. Ďalšími v poradí sú investície na 
vybudovanie chodníka na Hviezdoslavovej ulici (LÍDL – most cez Žitavu) investície na vybudovanie 
parkovísk, rekonštrukcie chodníkov a vyznačenie komunikácií. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 113/2012 
Komisia odporúča vybudovať chodník na Zelenej ulici. 
Úloha trvá. 
 
Uzn.114/2012 
Komisia odporúča vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka od LIDL-a 
po most cez rieku Žitavu a osloviť ďalších podnikateľov (p. Staroveckého a vlastníka DM Drogéria) 
o spolufinancovanie. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 115/2012 (159/2014) 
Komisia odporúča prevzatie úveru na investičné akcie s tým, že medzi priority bude patriť aj 
rekonštrukcia širšieho centra mesta. 
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Úloha trvá. (nové uznesenie č. 159/2014) 
 
Uzn. 123/2013 
Komisia odporúča priebežne zasielať Okresnej prokuratúre v Nitre pozvánku na zasadnutie komisie 
dopravy s obsahom programu e-mailom. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 127/2013 
Komisia odporúča zabezpečiť úpravu nerovnosti na komunikácii „Nad Šafranicami „ Technickými 
službami mesta Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 
 
Uzn.131/2013 
Komisia odporúča označiť ul. Chyzeroveckú tabuľou „Slepá ulica“, odbočka z ul. B. S. Timravy 
a na Viničnej ulici – smer Chyzerovecká – vinice označiť tabuľou „Slepá ulica“ z dôvodu 
problémov otáčania motorových vozidiel. 
Úloha trvá. 
 
Uzn.134/2013 
Komisia odporúča Technickým službám mesta technicky zabezpečiť prepojenie chodníka 
s komunikáciou II/51 a zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov za účelom označenia 
priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Sládkovičova, Svätoplukova, Spojovacia v Zlatých 
Moravciach. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 144/2013 
Komisia odporúča riešiť parkovanie pri predajni „Nezábudka“ s referentom dopravy p. Hudákom. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 147/2014 
Komisia odporúča osloviť kompetentné orgány a obrátiť sa na nich so žiadosťou o osadenie 
dopravných značiek na zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel cez mestskú časť Chyzerovce. 
Úloha splnená. 
 
Uzn. 148/2014 
Komisia odporúča Technickým službám mesta opravu výtlkov na ul. Palárikova v mestskej časti 
Chyzerovce. 
Úloha trvá. 

 
Uzn. 149/2014 (140/2013) 
Komisia odporúča požiadať písomne finančnú komisiu o navýšenie kapitoly 637-04.5.1. Cestná 
doprava v sume 15000 € na obnovu už existujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia 
a doplnenie chýbajúceho dopravného značenia na mestských komunikáciách v Zlatých 
Moravciach, ktoré nevyhovuje príslušným normám a zákonom, čím je ohrozená bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky. 
Finančná komisia na zasadnutí 09. 04. 2014 prerokovala požiadavku komisie dopravy o navýšenie 
15 000 € s tým, že v rozpočte mesta na rok 2014 nie sú voľné zdroje na krytie navýšenia výdavkov. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 150/2014 
Komisia prerokovala a odporúča vybaviť žiadosť majiteľov garáží pri bytovom dome na ul.1. mája 
13-15 v Zlatých Moravciach v spolupráci s Technickými službami mesta Zlaté Moravce v súlade 
s navrhovaným riešením - vybudovať odstavné plochy z tohto priestoru pre cca 14 osobných 
motorových vozidiel a požiadať písomne finančnú komisiu o vyčlenenie časti finančných 
prostriedkov v sume cca 1200 € získaných z odpredaja výmenníkovej stanice. 
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Finančná komisia na zasadnutí 09. 04. 2014 prerokovala požiadavku komisie dopravy na vyčlenenie 
finančných prostriedkov na vybudovanie odstavných plôch v sume 1200 € s tým, že nie sú voľné zdroje 
na krytie navýšenia výdavkov. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 151/2014 (105/2012) 
Komisia odporúča odd. investičnej výstavby a hospodárskej 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. 
Finančná komisia na zasadnutí 09. 04. 2014 prerokovala požiadavku komisie dopravy na vyčlenenie 
finančných prostriedkov v sume 1000 € na vypracovanie projektu na cestičku pre cyklistov s tým, že 
nie sú voľné zdroje na krytie výdavkov. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 152/2014 
Komisia odporúča osloviť správcu komunikácie RSaÚC Nitra na opravu jestvujúcich dlažobných 
kociek, resp. odstránenie nerovností na ceste II/511 Župná, Nám. A. Hlinku a na ceste III/5118 – 
Bernolákova ul. 
Správca komunikácie RSaÚC - bol oslovený telefonicky, kde uviedol, že nerovnosti sa budú riešiť, 
keď budú mať vyčlenené finančné prostriedky. 
Úloha trvá. 
 
Prišiel p. Madola, člen komisie na zasadnutie. 
 
Uzn. 154/2014 
Komisia odporúča riešiť opravu chodníka pred Domom služieb na ul. SNP (hlboká jama) správcom 
komunikácie - Technickými službami mesta Zlaté Moravce. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 155/2014 (136/2013) 
Komisia odporúča, aby oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta preverilo vlastníctvo 
pozemkov pod komunikáciou – Priemyselná ul. a vedľa komunikácie z dôvodu možnosti zriadenia 
chodníka a osvetlenia Priemyselnej ulice.  
Oddelenie pre SK a SMM preverilo vlastníctvo pozemkov. Bolo  zistené, že 95 % pozemkov pod 
komunikáciou – Priemyselná ul. – a vedľa nej (vybudovanie chodníka) je v súkromnom vlastníctve. 
Tieto pozemky by bolo nevyhnutné vykúpiť a potom riešiť cez projekty a samotnú realizáciu. 
Odhadované náklady spolu sú cca 867 000 € (z toho rekonštrukcia MK Priemyselná vo výške cca 
746 000 €, vybudovanie verejného osvetlenia vo výške cca 39 000 € a vybudovanie chodníka vo výške 
cca 82 000 €). 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 156/2014  (89/2012) 
Komisia odporúča Mestu Zlaté Moravce – oddeleniu  pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
– pripraviť náhradné riešenie v prípade zrušenia chodníka (prepojenie dolnej časti medzi Potočnou 
a Dobšinského ul., príp. jednať s vlastníkom pozemku o odkúpení alebo zámene pozemkov s cieľom 
zachovania súčasného stavu, nakoľko tu nebude možný priechod pre chodcov dochádzajúcich 
denne do firiem Fenestra, Agrostyro atď. 
Mesto Zlaté Moravce vyvolalo jednanie s Technickými službami mesta (p. Hlavatý) a za prítomnosti 
prednostu MsÚ, ved. odd. IV a HČ a Ing. Kmeťa (odd. pre SK a SMM), fyzicky vykonali ohliadku 
miesta, kde bolo dohodnuté, že zameranie chodníka a kalkulácia bude predložená vedeniu mesta 
a ekonomickému odd. MsÚ. Chodník by mal byť zrealizovaný úpravou terénu nasypaním dvoch 
frakcií štrku a nakoniec zhnutnenie uvalcovania celej šírky chodníka (vedľa potoka vychodené 
chodcami). Mesto preveruje majetko-právne vzťahy, ktoré boli zadané doriešiť Ing. Kmeťom, nakoľko 
sa jedná o ochrannú zónu Povodia dolnej Nitry. 
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Úloha trvá. 
 
Uzn. 157/2014 (90/2012) 
Komisia odporúča oddeleniu pre stavebné konanie a správu majetku mesta jednať s vlastníkmi 
pozemkov o odkúpení z ich pozemkov pod budúcu výstavbu chodníka (riešenie chodníka medzi ul. 
Dobšinského a Šoltésovou) pred pozemkom Róberta Ďuráčeka. 
Ing. Kmeť žiada posúdiť miery, koľko m2 bude treba odkúpiť od p.Ďuráčeka na chodník, resp. akú 
šírku z celého pozemku bude potrebné odkúpiť. Táto záležitosť sa bude riešiť zámenou pozemkov na 
základe dohody s vlastníkom (p. Ďuráčekom), ktorý súhlasil so záberom pre chodník. Odd. pre SK 
a SMM zadalo vyhotovenie projektu na vybudovanie chodníka a rozšírenie miestnej komunikácie. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. 158/2014 (76/2002, 112/2012, 145/2014) 
Komisia odporúča v spolupráci s Technickými službami mesta a Agro Hosťovce zabezpečiť 
ohliadku mosta cez rieku Žitava a Zlatňanka, navezenie štrku na komunikáciu a zrealizovať opravu 
zábradlia s termínom do konca apríla 2014. 
Úloha trvá. 
P. Tonkovič uviedol, že cesta (ul. Družstevná) k družstvu bola spoločnosťou AGRO Hosťovce 
niekedy v letnom období vysypaná, resp. zavezená kamennou drťou a tým boli vyrovnané nerovnosti. 
Nespevnená cesta bude však naďalej cestnými mechanizmami vytĺkaná. Z cesty sa drť zosýpa do 
jarkov a vodu nie je možné odvádzať cestnými zľabmi. Bolo by potrebné urobiť spevnený povrch 
vozovky, aby slúžil trvale a kvalitne svojmu účelu.  
 
Uzn.  č. 159//2014 (115/2012) 
Komisia odporúča riešiť dopravnú infraštruktúru komplexne ako hlavnú prioritu vrátane 
cyklistickej dopravy a požadovať vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2015 a na 
nasledovné obdobie. 
Úloha trvá. 
 
Uzn. č. 160/2014 
Komisia odporúča navrhnúť do rozpočtu mesta na rok 2015 a na nasledovné obdobie vyčlenenie finančných 
prostriedkov na výstavbu odstavných plôch pre motorové vozidlá. 
Úloha trvá.  
 
Uzn. č. 161/2014 
Komisia odporúča preveriť s Technickými službami mesta a mestskou políciou, či skládka kameňa 
nie je prekážkou v cestnej premávke. 
Úloha trvá. 
 
Uzn.  č. 162/2014 
Komisia odporúča riešiť bezpečnosť chodcov,  najmä detí na ul. Priemyselnej návrhom riešenia 
dopravného značenia v spolupráci s dopravnou políciou v Nitre a informovať komisiu na 
najbližšom zasadnutí komisie. 
Úloha trvá. 
 
Uzn.  č. 163/2014 
Komisia odporúča zriadenie priechodov pre chodcov na Žitavskom nábreží a ich vyznačenie 
dopravnými značkami tak, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov, najmä detí, ktoré prichádzajú 
a odchádzajú do materskej a základnej školy. 
Úloha trvá. 
 
Uzn.  č. 164/2014 
Komisia odporúča riešiť s Technickými službami mesta dobudovanie chodníka od pomníka 
partizána smerom k BILLE vysypaním štrku. 
Úloha trvá. 
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Uzn.  č. 165/2014 
Komisia odporúča odstrániť výtlky na ul. Janka Kráľa a za poštou Technickými službami mesta 
Zlaté Moravce. Výtlky na ul. J. Kráľa boli vyspravené, za poštou ostali neupravené. 
Úloha trvá. 
 
Uzn.  č. 166/20104 
Komisia odporúča riešiť úpravy a zriadenie priechodov pre chodcov s nasvetlením  a umiestnením 
dopravných značiek v rozpočte na rok 2015 a 2016. 
Úloha trvá. 
 
4./ Žiadosť s. r. o. Dentamax Zlaté Moravce o vybudovanie príjazdovej cesty na ul. S. Chalupku 
– J. Kráľa 16 
Dentamax, s. r. o., MUDr. Pániková Lucia so sídlom na ul. J. Kráľa 16, Zlaté Moravce písomne 
požiadala žiadosťou zo dňa 12. 08. 2014 (doručená 13. 08. 204) o vybudovanie prístupovej 
komunikácie k stavbe polyfunkčného objektu so súpisným číslom – J. Kráľa 16 v Zlatých Moravciach. 
V žiadosti uvádza, že v objekte skolaudovaného v roku 2007, sa nachádza predajňa „Dráčik“ a tiež 
zdravotnícke zariadenie s obvodom približne 4000 pacientov, ktorí sa sústavne sťažujú na prašné 
prostredie. Chýba tam chodník a počas dažďov je sťažený prístup do budovy prechodom cez 
neupravené parkovisko, ktoré je len čiastočne vysypané hrubým štrkom. Požaduje parkovisko 
vydláždiť, nakoľko v polyfunkčných budovách sú aj obývané byty a terajší stav parkoviska zvyšuje 
prašnosť v okolí, ktoré nie je možné udržiavať ani počas zimného obdobia. 
  
Prišiel Ivan Madola – člen komisie - na zasadnutie komisie. 
 
Predseda komisie uviedol, že komisia na 15. zasadnutí dňa 27. 11. 2014 (číslo uznesenia 108/2012) 
odporučila, resp. navrhla riešenie - vziať si úver na riešenie rekonštrukcie centra mesta – od Námestia 
A. Hlinku až po ul. J. Kráľa s tým, že by sa bolo riešilo aj spoplatnenie parkovania. Mestské 
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach neschválilo prevzatie úveru na túto rekonštrukciu.  
Predseda komisie navrhol pripraviť odpoveď pre žiadateľa Dentamax, s. r. o., MUDr. Pániková Lucia 
s tým, že komisia odporúča v budúcom volebnom období riešiť vybudovanie prístupovej komunikácie 
ako prioritu a ako súčasť koncepcie spoplatnenia parkovania a vyzval prítomných na hlasovanie za 
uvedený návrh. 
Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Z á v e r : 
Komisia odporúča riešiť vybudovanie prístupovej komunikácie na ul. Sama Chalupku, J. Kráľa  a 
pri polyfunkčnom objekte (Dráčik) ako prioritu v budúcom volebnom období a ako súčasť 
koncepcie spoplatnenia parkovania. 
 
5./ Koncepcia riešenia informácie občanov mesta mestským rozhlasom, príp. inými 
informačnými prostriedkami 
Predseda komisie uviedol, že zástupca Technických služieb mesta Zlaté Moravce bol pozvaný na toto 
zasadnutie a chcel sa ho spýtať konkrétne na záležitosť, týkajúca sa mestského rozhlasu. Je 
nevyhnutné, aby mestský rozhlas bol funkčný na celom území mesta. Ľudia sa niekde sťažujú, že ho 
nepočujú, iní zas že ich hlásenie rozhlasu obťažuje.  
P. Tonkovič uviedol, že sú aj iné možnosti, iné technológie a informácie sa dajú riešiť aj iným 
spôsobom. Napr. v Partizánskom majú funkčný mestský rozhlas, aj TV. Ďalej uviedol, že v mestskej 
časti Chyzerovce prebieha rekonštrukcia elektrického vedenia vrátane prekládky stĺpov verejného 
osvetlenia. Pýtal sa, ako bude riešené prepojenie vedenia mestského rozhlasu, nakoľko momentálne je 
rozhlas nefunkčný.  
 
Predseda komisie navrhol odporučiť v súvislosti s rekonštrukciou elektrického vedenia a prekládky 
stĺpov verejného osvetlenia a vzdušného vedenia informovať komisiu o stave mestského rozhlasu, 
resp. jeho sprevádzkovania v mestskej časti Chyzerovce a vyzval ich na hlasovanie. 
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Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Z á v e r: 
Komisia jednohlasne odporúča Technickým službám mesta, v súvislosti s rekonštrukciou 
elektrického vedenia, prekládky stĺpov verejného osvetlenia a vzdušného vedenia informovať 
komisiu dopravy a miestnych komunikácií o stave mestského rozhlasu, resp. jeho prevádzkovania 
v mestskej časti Chyzerovce. 
 
Predseda komisie uviedol, že možno by bol záujem zo strany občanov, aby text hlásenia mestským 
rozhlasom bol zasielaný e-mailom tým občanom, ktorí o to požiadajú. 
P. Tonkovič uviedol, že k informáciám by sa mal dostať každý občan aj ten, ktorý nemá internet ani e-
mail. 
P. Madola sa vyjadril, že oznamy mestského rozhlasu by mohli fungovať ako doplnková služba – 
zasielanie správ e-mailom. Je to vlastne zdarma a nebol by to problém. Informácie by sa zasielali len 
tým záujemcom, ktorí by o to požiadali mestský úrad. 
Predseda komisie vyzval prítomných na hlasovanie za návrh, resp. odporučenie zasielania  
rozhlasových správ vyhlasovaných mestským rozhlasom okrem správ nekomerčného charakteru e-
mailom tým občanom, ktorí o to požiadajú. 
Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Z á v e r : 
Komisia odporúča zasielať správy vysielané mestským rozhlasom, okrem relácií nekomerčného 
charakteru, e-mailom všetkým občanom, ktorí o to požiadajú Mestský úrad v Zlatých Moravciach – 
organizačné oddelenie. 
 
6./Rôzne 
Predseda komisie p. Chládek uviedol, že na Bernolákovej a Župnej ulici sú veľké jamy, bolo by ich 
potrebné aspoň vyrovnať. 
P. Hudák uviedol, že komunikácia patrí NSK. V súčasnej dobe na opravu uvedenej komunikácie nie 
sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Tieto informácie uviedol správca komunikácie RSaÚC 
Nitra.  
P. Tonkovič sa vyjadril, že máme predsa poslancov VÚC, ktorí zastupujú nás všetkých občanov, 
a malo by sa to riešiť cez nich. 
P. Madola uviedol, že je potrebné prehodnotiť verejnú zeleň na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach. 
Konáre drevín zasahujú do dopravných značiek, niektoré nie je vidieť, na križovatkách nie je dobrá 
viditeľnosť. 
P. Hudák sa vyjadril, že za starostlivosť o cestnú zeleň v intraviláne mesta na miestnych 
komunikáciách a štátnych cestách zodpovedá mesto – Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. 
Predseda komisie navrhol, aby komisia odporučila, vzhľadom na sťažnosti občanov, riešiť mestskú 
zeleň, ktorá bráni výhľadu pri komunikáciách, najmä na križovatkách a prekrýva zvislé dopravné 
značenie. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie. 
Za: 6 (Chládek, Madola, Hritz, Záchenský, Hudák, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Z á v e r : 
Komisia odporúča Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce riešiť mestskú zeleň, ktorá bráni 
výhľadu pri komunikáciách, najmä na križovatkách a prekrýva zvislé dopravné značenie. 
 
P. Chládek, predseda komisie, uviedol, že pri Mestskom stredisku kultúry a športu (ul. Sládkovičova) 
je prepadnutý chodník a ďalšie výtlky sú tiež na križovatke Štúrova-SNP priamo v ceste, pri budove 
MsÚ (ul. 1.mája) pri priechode pre chodcov sa nachádza veľká nerovnosť naprieč celou šírkou cesty. 
Doteraz nie je dokončený chodník k BILLE. Je nevyhnutné tieto záležitosti riešiť. 
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P.Hudák uviedol, že je nevyhnutná úprava chodníka na moste (nad riekou Žitava) na ul. 1. mája a tiež 
oprava zvodidiel po oboch stranách komunikácie, ktoré sú poškodené.  
 
7./ Uznesenia z dnešného zasadnutia 
Uzn. č. 167/2014 
Komisia odporúča riešiť vybudovanie prístupovej komunikácie na ul. Sama Chalupku, J. Kráľa  a 
pri polyfunkčnom objekte (Dráčik) ako prioritu v budúcom volebnom období a ako súčasť 
nevyhnutnej rekonštrukcie komunikácií pred zamýšľaným spoplatnením parkovania v širšom 
centre mesta. 
 
Uzn. č.168/2014 
Komisia odporúča Technickým službám mesta, v súvislosti s rekonštrukciou elektrického vedenia, 
prekládky stĺpov verejného osvetlenia a vzdušného vedenia informovať komisiu dopravy 
a miestnych komunikácií o stave mestského rozhlasu, resp. jeho prevádzkovania v mestskej časti 
Chyzerovce. 
 
Uzn. č.169/2014 
Komisia odporúča zasielať správy vysielané mestským rozhlasom, okrem relácií nekomerčného 
charakteru, e-mailom všetkým občanom, ktorí o to požiadajú Mestský úrad v Zlatých Moravciach – 
organizačné oddelenie. 
 
Uzn. č. 170/2014 
Komisia odporúča Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce riešiť mestskú zeleň, ktorá bráni 
výhľadu pri komunikáciách,  najmä na križovatkách a prekrýva zvislé dopravné značenie. 
 
8./ Záver 
Zasadnutie Komisie dopravy a správy mestských komunikácií ukončil predseda komisie poďakovaním 
všetkým prítomným za ich aktívnu účasť. 
 
 
Zlaté Moravce, 25. 08. 2014        
 
 
                .................................. 
Zapísala: Alexandra Borčániová, 
                sekretár komisie 
 
                                                                                                                      .............................................. 
                                                                                                                                   Ľudovít Chládek 
                                                                                                                                   predseda komisie 
 
 
 
 


