MESTO Z LATÉ MORAVCE
Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zá p i s n i c a
z 21 . zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií
pri MsZ v Zlatých Moravciach

Dátum konania: dňa 11. 04. 2017 o 16.00 hod.
Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu v Zlatých Moravciach
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie
4.

Žiadosť o riešenie parkovania na Hviezdoslavovej ulici - pred radovými garážami, Milan
Martinec, Mojmírova 3, 953 01 Zlaté Moravce

5. Žiadosť občanov o opravu MK - ul. Štúrova v Zlatých Moravciach
6.

Žiadosť o povolenie na umiestnenie sochy koňa do stredu kruhového objazdu - Národný žrebčín
„Topoľčianky" š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky

7.

Rôzne

8.

Uznesenia

9.

Záver

!:L.Otvorenie

21. zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií otvoril a ďalej viedol predseda
komisie Mgr. Ing. Karol Švajčík. Privítal všetkých prítomných členov a pozvaných. Bolo
skonštatované, že zo 7 členov komisie sú prítomní 7 členovia, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá
rokovať a uznášať sa.

2./ Schválenie programu rokovania

Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom rokovania, pričom navrhol zrušiť bod č. 3Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie. Do programu bol doplnený bod č. 6Štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2015 a 2016, a zároveň štatistické porovnanie medzi
rokmi 2015 a 2016. Následne vyzval prítomných členov na hlasovanie za schválenie programu
rokovania nasledovne:
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1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania

3. Žiadosť o riešenie parkovania na Hviezdoslavovej ulici - pred radovými garážami, Milan
Martinec, Mojmírova 3, 953 01 Zlaté Moravce
4.

Žiadosť občanov o opravu MK- ul. Štúrova v Zlatých Moravciach

5. Žiadosť o povolenie na umiestnenie sochy koňa do stredu kruhového objazdu - Národný žrebčín
„Topoľčianky" š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky
6. Štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2015 a 2016, a zároveň štatistické porovnanie medzi
rokmi 2015 a 2016
7.

Rôzne

8.

Uznesenia

9.

Záver

Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia jednohlasne odsúhlasila program rokovania vo vyššie uvedenom poradí.

'J..I Žiadosť o riešenie parkovania na Hviezdoslavovej ulici - pred rádovými garážami, Milan
Martinec, Mojmírova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík privítal žiadateľa p. Milana Martinca, ktorý bol prizvaný na
Komisiu dopravy a správy miestnych komunikácií ohľadom riešenia parkovania na Hviezdoslavovej
ulici- pred rádovými garážami.
p. Maritnec oboznámil členov komisie s problematikou parkovania na ul. Hviezdoslavova, nakoľko

tam bola značka zákaz státia, viac ako 20 rokov, no došlo k jej odstráneniu, neustále tam stoja autá
a porušujú Zákon o cestnej premávke č. 8 z roku 2009 Z. z. a § 23, tieto autá obmedzujú môj vstup
a výstup z garáže. Predmetná cesta nemá šírku ani 6 m, podľa uvedeného zákona, musia byť široké
pásy po 2x3m, navyše garáže sú vyššie od cesty a vychádzajúce auto sa rozbehne a môže poškodiť
nesprávne parkujúce vozidlá. Uvedenú problematiku som riešil až na Ministerstve vnútra SR, ktorého
vyjadrenie som Vám v prílohe zaslal. Riešil som to aj u Náčelníka mestskej polície, ktorý to môže
uskutočniť len nasadením mestskej polície, čo žiaľ môj problém nevyriešilo.
RNDr. Paluška ide tam určite o nezákonné parkovanie.
-

Mgr. Ing. Švajčík podľa Zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z. tam vozidlá nemôžu stáť.
-

Predseda komisie predložil návrh na hlasovanie - komisia berie žiadosť na vedomie s tým, že sa zašle
oficiálna žiadosť Krajskému dopravnému inšpektorátu - návrh dopravného značenia na predmetnej
ulici.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška,Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
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Zdržal sa: O
Záver: Komisia berie žiadosť p. Martinca na vedomie s tým, že sa zašle oficiálna žiadosť
Krajskému dopravnému inšpektorátu - návrh dopravného značenia na predmetnej ulici.
4.1 Žiadosť občanov o opravu MK - ul. Štúrova v Zlatých Moravciach

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal obsah žiadosti od občanov ulíc - Jesenského,
Vajanského a konca Dlhej ulice v Meste Zlaté Moravce ohľadom problematiky cestnej komunikácie
na Štúrovej ul. a vyzval prítomných členov na vyjadrenie sa k danej problematike.
PeadDr. Husár primátor mesta uviedol, že situácia sa rieši a dali sa nadceniť ponuky na predmetné
-

ulice.
Vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh - komisia berie žiadosť občanov Mesta
Zlaté Moravce na vedomie, v tejto predmetnej veci už mesto koná, dal sa vypracovať znalecký
posudok na opravu ciest.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška,Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia berie žiadosť občanov Mesta Zlaté Moravce na vedomie, v tejto predmetnej veci
už mesto koná, dal sa vypracovať znalecký posudok na opravu ciest.
5.1 Žiadosť o povolenie na umiestnenie sochy koňa do stredu kruhového objazdu - Národný

žrebčín „Topoľčianky" š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal bod č. 5 v ktorom Národný žrebčín „Topoľčianky" š.p.,
Parková 13, 951 93 Topoľčianky- chovateľská organizácia, ktorá sa ako jediná v Európe venuje chovu
5 plemien koní, čim doma a v zahraničí vzbudzuje vážnosť a rešpekt. Okresné mesto Zlaté Moravce

má vo svojom obvode významnú chovateľskú inštitúciu. Na základe vzájomnej spolupráce žiadajú
Mesto Zlaté Moravce o povolenie na umiestnenie sochy koňa do stredu kruhového objazd.
Umiestnenie sochy je ideálna príležitosť pre uctenie a zachovanie kultúrneho dedičstva vo forme
chovu koní pre budúce generácie a vplyvu turizmu do Zlatých Moraviec a okolia.
Následne predseda komisie prečítal výstupy z komisií - Komisia školstva, kultúry a športu
a z Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb, nakoľko daná
žiadosť bola prejednávaná aj na ich zasadnutiach.
PeadDr. Husár

-

primátor mesta uviedol, že na Komisii školstva, kultúry a športu bol výstup -

formou zverejnenia na webovej stránke a nech sa k tomu vyjadria občania Mesta Zlaté Moravce napr.
anketou.
Mgr. Ing. Švajčík - navrhol, aby sa k tomu vyjadrili najskôr Krajský dopravný inžinieri z dôvodu

rozhľadových pomerov , resp. posúdenie vplyvov na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a VÚC
z

dôvodu, že uvedené miesto je majetkom VÚC, ak by došlo k schváleniu predmetných sôch (vo
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veľkosti 236x200 cm a 234xl 98 cm) z ich strany, potom by sa to uskutočnilo formou ankety na
webovej stránke.
RNDr. Paluška- poznamenal, že môže dôjsť k zhoršeniu bezpečnosti cestnej premávky veľkosťou

sôch.
V komisie bol aj návrh umiestniť v strede kruhového objazdu niečo čo symbolizujú Zlaté Moravce,

nakoľko sochy koňa nie sú symbolikou Mesta Zlaté Moravce.
Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh - Komisia berie danú žiadosť na
vedomie, ale doporučuje vyžiadať stanoviska od Krajských dopravných inžinierov, VÚC a až potom
sa môže uskutočniť hlasovanie formou ankety pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia berie žiadosť od Národného žrebčínu „Topoľčianky" š.p. na vedomie, a
doporučuje vyžiadať mestu stanoviska od Krajských dopravných inžinierov, VÚC a až potom sa
môže uskutočniť hlasovanie formou ankety pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce.
6.1 Štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2015 a 201 6, a zároveň štatistické porovnanie

medzi rokmi 2015 a 201 6

Predseda komisie prečítal bod č. 6, prítomní členovia následne hodnotili predložené grafické a číselné
porovnanie z meračov rýchlosti v rokoch 2015 a 2016, získané od MsP Zlaté Moravce, z čoho vyplýva
že:
Prílepská cesta- pokles o 1,84% (menej o 26 066 vozidiel)
Prílepy - pokles o 9,72% (menej o 90 050 vozidiel)
Chyzerovce- pokles o 17,19% (menej o 102 157 vozidiel)
SNP- nárast o 1,58% (viac o 12 389 vozidiel)
Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh - komisia odporúča požiadať
Dopravný inšpektorát OR PZ v Nitre o kontrolu merania maximálne povolenej rýchlosti stanovenej
zákonom na ul. Prílepská, SNP, Chyzerovecká, Duklianska, Továrenská, Dlhá, Pribinova (aj v dobe
nočnej), v mestskej časti Prílepy - na ul. Hlavná - cesta III/1 626 a k žiadosti priložiť štatistiku
merania rýchlosti, získanú od MsP Zlaté Moravce za rok 2016.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča požiadať Dopravný inšpektorát OR PZ v Nitre o kontrolu merania
maximálne povolenej rýchlosti stanovenej zákonom na ul. Prílepská, SNP, Chyzerovecká,
Duklianska, Továrenská, Dlhá, Pribinova (aj v dobe nočnej), v mestskej časti Prílepy - na ul.
4

Hlavná - cesta 111/1626 a k žiadosti priložiť štatistiku merania rýchlosti, získanú od MsP Zlaté
Moravce za rok 2016.

7./ Rôzne

Do bodu č. 7 boli na zasadnutí Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií zahrnuté nasledovné
informácie:

1. PeadDr. Husár - primátor mesta uviedol problematiku v súvislosti s firmou VODOSTAV
a Poľnohospodárskym družstvom, ktorých nákladné vozidlá sťažujú situáciu na Sládkovičovej ul.
v Zlatých Moravciach.
Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh - komisia odporúča Mestu
Zlaté Moravce zvolať stretnutie majetkových správcov dotknutých komunikácií 11/511 -VÚC
Nitra a 1/65 - Slovenská správa ciest Bratislava ohľadom úpravy predmetnej križovatky ciest 1/65
a 11/511.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča Mestu Zlaté Moravce zvolať stretnutie majetkových správcov
dotknutých komunikácií 111511

VÚC Nitra a 1/65 - Slovenská správa ciest Bratislava

-

ohľadom úpravy predmetnej križovatky ciest 1/65 a 11/511.

2. PeadDr. Husár - primátor mesta uviedol informáciu o petícií obyvateľov ulíc (160 obyvateľov) za
opravu predmetných ulíc - Čajkovského, S. Chalupku, Hollého, Kraskova, Hurbanova a pod.
Primátor mesta ďalej informoval, že sa dajú všetky opravy ulíc do jedného balíka a pôjde to cez
verejné obstarávanie.

3. RNDr. Paluška - sa obrátil na p. Ďuráčeka s problémom nedostatočného vyspádovania
opravovaného odtoku dažďovej vody pred zastávkou MHD v Chyzerovciach oproti krčme.
Ďuráček sľúbil odtok dodatočne lepšie vyspádovať.
4.

RNDr. Paluška - poznamenal informáciu o rannom spoji autobusu Chyzerovce - Zlaté Moravce,
či by nebolo možné tam nasadiť príslušníka mestskej polície.
PeadDr. Husár - primátor mesta poznamenal, že sa chystá projekt „Rómske hliadky", ktorý chce
Mesto Zlaté Moravce využiť na daný účel.

5.

RNDr. Paluška - uviedol informáciu o nedodržiavaní rýchlosti a vytrubovaní vozidiel na
Pribinovej ul., na základe sťažnosti ľudí.
Predseda komisie dal hlasovať za návrh -

komisia odporúča zakomponovať informáciu

o nedodržiavaní rýchlosti a vytrubovaní vozidiel na Pribinovej ul. v Zlatých Moravciach podobne
ako v bode č. 6 a posunúť danú informáciu na Dopravný inšpektorát OR PZ Nitra.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
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Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia danú informáciu odporúča zaslať na Dopravný inšpektorát OR PZ Nitra.
6.

Mgr. Ing. Švajčík -poznamenal informáciu o možnosti spoplatnenia parkovania v Meste Zlaté
Moravce. Mesto už malo ponuku od dvoch spoločností ohľadom riešenia spoplatneného
parkovania (prezentácia, ponuka služieb, návrh možného riešenia).
PeadDr. Husár - primátor mesta uviedol informáciu, o stretnutí vedúceho z odboru dopravy
a dopravných komunikácií -Ing. Juraj Khiir z Nitrianskeho samosprávneho kraja o riešení situácie
vo veci vyberania platenia za parkovanie na cestných komunikáciách, ktoré sú v ich vlastníctve.

7.

Mgr. Ďuráček - uviedol informáciu, o realizácií rekonštrukcií a oprave ciest z VÚC nasledovne:
1. fáza:
o

ul. SNP(od vstupu na Zlatých Moraviec až po Rímskokatolícky kostol sv. Michala)

o

obec Nemčiňany (od mostu až po ihrisko)

o

medzi obcami Obyce a Jedľové Kostoľany

II. fáza:
o

medzi obcami Hosťovce a Lovce

o

obec Žitavany (ul. Hlboká)

8./ Uznesenia

Uznesenie č. 138/2017
Komisia berie žiadosť p. Martinca na vedomie s tým, že sa zašle oficiálna žiadosť Krajskému
dopravnému inšpektorátu - návrh dopravného značenia na predmetnej ulici.

Uznesenie č. 139/2017
Komisia berie žiadosť občanov Mesta Zlaté Moravce na vedomie, v tejto predmetnej veci už
mesto koná, dal sa vypracovať znalecký posudok na opravu ciest.

Uznesenie č. 140/2017
Komisia berie žiadosť od Národného žrebčínu „Topoľčianky" š.p. na vedomie, a doporučuje
vyžiadať mestu stanoviska od Krajských dopravných inžinierov, VÚC a až potom sa môže
uskutočniť hlasovanie formou ankety pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce.

Uznesenie č.

Uznesenie č. 141/2017
Komisia v bode č. 6 odporúča požiadať Dopravný inšpektorát OR PZ v Nitre o kontrolu
merania maximálne povolenej rýchlosti stanovenej zákonom na ul. Prílepská, SNP,
Chyzerovecká, Duklianska, Továrenská, Dlhá, Pribinova (aj v dobe nočnej), v mestskej časti
Prílepy - na ul. Hlavná - cesta 111/1626 a k žiadosti priložiť štatistiku merania rýchlosti, získanú
od MsP Zlaté Moravce za rok 2016.
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Uznesenie č. 142/2017
Komisia odporúča Mestu Zlaté Moravce zvolať stretnutie majetkových správcov dotknutých
komunikácií 11/511 -VÚC Nitra a 1/65 -Slovenská správa ciest Bratislava ohľadom úpravy
predmetnej križovatky ciest 1/65 a 11/511.

Uznesenie č. 143/2017
Komisia odporúča problém s prekračovaním rýchlosti a vytrubovaním vozidiel na ul. Pribinova
v Zlatých Moravciach zaslať na Dopravný inšpektorát OR PZ Nitra.
9.1 Záver

Zasadnutie Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií ukončil predseda komisie Mgr. Ing. Karol Švajčík poďakovaním prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zlaté Moravce, 11.04.2017

Zapísala In
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Mgyľň. g. Karol Švajčík
predseda komisie
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Prezenčná listina
z 21. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých
Moravciach konaného

dňa 11. 04. 2017

(utorok) o 16.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Zlatých Moravciach

1. Mgr. Ing. Karol Švajčík- predseda
2. Ivan Madola- podpredseda
3. RNDr. Jozef Paluška- člen
4. Marián Tomajko- člen
5. Ladislav Vaškovič- člen
6. Mgr. Miroslav Ďuráček- člen
7. Emil Hudák- člen

Prizvaní:
PaedDr. Dušan Husár - primátor mesta
Ing. Marián Kováč - prednosta MsÚ
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Branislav Varga - TS mesta Zlaté Moravce

š tefan Martinec

Sekretár komisie: Ing. Veronika Sýkorová
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