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

22. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií

pri MsZ v Zlatých Moravciach

Dátum konania: dňa 06. 06. 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 vyhradenie parkovacie miesta pre ZŤP - Danuša Meňhartová, ul. Kalinčiakova 1O, 953
O 1 Zlaté Moravce

5.

Žiadosť o vyhradenie parkovacie miesta pre ZŤP - Josef Kovačik, ul. Kalinčiakova 3, 953 01 Zlaté
Moravce

6.

Návrh použitia trvalých dopravných značiek, miestna úprava cestnej premávky na MK Nová
a

ceste IIV1626 Hlavná v Meste Zlaté Moravce časť Prílepy (materiály budú predložené na

zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)
7.

Prejednanie vypracovaného návrhu PD - TDZ ul. Nitrianska (materiály budú predložené na
zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)

8.

Prejednanie vypracovaného návrhu PD - TDZ ul. Hviezdoslavova - zjednosmemenie ciest
(materiály budú predložené na zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)

9.

Rôzne

1 O. Uznesenia
11. Záver
UOtvorenie
22. 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.
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2.1 Schválenie programu rokovania

Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom rokovania, pričom navrhol presunúť bod č.
3

-

Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie na bod č. 8. Následne vyzval

prítomných členov na hlasovanie za schválenie programu rokovania nasledovne:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu rokovania

3.

Žiadosť o vyhradenie parkovacie miesta pre ZŤP - Danuša Meňhartová, ul. Kalinčiakova 10, 953
O 1 Zlaté Moravce

4.

Žiadosť o vyhradenie parkovacie miesta pre ZŤP - Josef Kovačik, ul. Kalinčiakova 3, 953 01 Zlaté
Moravce

5.

Návrh použitia trvalých dopravných značiek, miestna úprava cestnej premávky na MK Nová
a ceste III. /1626 Hlavná v Meste Zlaté Moravce časť Prílepy (materiály budú predložené na
zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)

6.

Prejednanie vypracovaného návrhu PD - TDZ ul. Nitrianska (materiály budú predložené na
zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)

7.

Prejednanie vypracovaného návrhu PD - TDZ ul. Hviezdoslavova - zjednosmemenie ciest
(materiály budú predložené na zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)

8.

Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie

9.

Rôzne

1 O. Uznesenia
11. 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_.! Žiadosť o vyhradenie parkovacie miesta pre ZŤP - Danuša Meňhartová, ul. Kalinčiakova 10,
953 01 Zlaté Moravce

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal daný bod a vyzval prítomných členov na vyjadrenie sa
k žiadosti.
p. Hudák doplnil, že žiadateľka predložila všetky potrebné materiály.

Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh - komisia vyhovela žiadosti
o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Danuša Meňhartová, ul. Kalinčiakova 10, 953 01 Zlaté
Moravce podľa finančných možností mesta Zlaté Moravce.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška,Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
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Záver: Komisia vyhovela žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Danuša
Meňhartová, ul. Kalinčiakova 10, 953 01 Zlaté Moravce podľa finančných možností Mesta Zlaté
Moravce.

4.1 Žiadosť o vyhradenie parkovacie miesta pre ZŤP - Josef Kovačik, ul. Kalinčiakova 3, 953 01

Zlaté Moravce
Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal žiadosť od pána Kovačika o vyhradenie parkovacie
miesta pre ZŤP a vyzval prítomných členov na vyjadrenie sa k danej problematike.
p. Hudák uviedol, že tu tiež žiadateľ predložil všetky potrebné doklady.
RNDr. Paluška- poznamenal, či by sa nemalo rozlišovať tak, aby sa zamedzilo zneužívaniu napr. že
by sa rozlišovalo medzi ťažkým zdravotným postihnutým a niekým kto to realizuje len cez známosti
a či by si určitú časť nemohli zafinancovať na vlastné náklady.
p. Hudák poznamenal, že prejedná s prokuratúrou všetky možnosti.
Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh - komisia vyhovela žiadosti
o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Josef Kovačik, ul. Kalinčiakova 3, 953 01 Zlaté Moravce
podľa finančných možností mesta Zlaté Moravce.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška,Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia vyhovela žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Josef Kovačik,
ul. Kalinčiakova 3, 953 01 Zlaté Moravce, podľa finančných možností Mesta Zlaté Moravce.

5.1 Návrh použitia trvalých dopravných značiek, miestna úprava cestnej premávky na MK Nová

a ceste III./1626 Hlavná v Meste Zlaté Moravce časť Prílepy.
Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal bod č. 5. - Návrh použitia TDZ, miestna úprava cestnej
premávky na MK Nová a ceste III/1626 Hlavná v Meste Zlaté Moravce časť Prílepy.
p. Hudák predložil uvedený návrh členom komisie, pričom poznamenal, že ide o osadenie 3 značiek,
z dôvodu neustáleho sťažovania občanov Mesta Zlaté Moravce.
p. Hudák poznamenal, že je tam osadená značka prejazd zakázaný.
RNDr. Paluška- uviedol, že treba uzavrieť cestu a nebude stadiaľ nikto chodiť.
p. Hudák odpovedal, že stadiaľ prechádza aj mestská hromadná doprava a veľké strojové
mechanizmy (kombajny) smerujúce na polia.
RNDr. Paluška- kto znáša náklady za to značenie.
p. Hudák odpovedal, že je to naša investícia - Mesto Zlaté Moravce.
Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za realizáciu uvedeného návrhu DZ - komisia berie
návrh na vedomie a odporúča predmetný návrh použitia TDZ v zmysle vypracovanej a schválenej PD
zrealizovať podľa finančných prostriedkov Mesta Zlaté Moravce.
3

Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia berie návrh na vedomie a odporúča predmetný návrh použitia TDZ na MK
Nová a ceste 111./1626 Hlavná v Meste Zlaté Moravce časť Prílepy v zmysle vypracovanej
a schválenej PD zrealizovať podľa finančných prostriedkov Mesta Zlaté Moravce.

6.1 Prejednanie vypracovaného návrhu PD -TDZ ul. Nitrianska (Uzn. č. 98/2016)

K tomuto bodu p. Hudák predložil členom vypracovaný návrh PD, ku ktorému sa členovia
vyjadrovali.
p. Hudák uviedol, že sa to môže realizovať v budúcom roku, nakoľko sa rieši problematika na ul.

Hviezdoslavovej.
Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - komisia odporúča ľavú stranu projektu
realizovať tak, že budú vyznačené existujúce parkovacie miesta bez návrhu zjednosmemenia a pravá
strana projektu za zdravotným strediskom sa bude realizovať v zmysle návrhu projektu aj
s zjednosmemením premávky s ohľadom na fin. prostriedky Mesta Zlaté Moravce.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča ľavú stranu projektu realizovať tak, že budú vyznačené existujúce
parkovacie miesta bez návrhu zjednosmernenia a pravá strana projektu za zdravotným
strediskom sa bude realizovať v zmysle návrhu projektu aj s zjednosmernením premávky
a s ohľadom na finančné prostriedky Mesta Zlaté Moravce.

7./ Prejednanie vypracovaného návrhu PD - TDZ ul. Hviezdoslavova - zjednosmernenie ciest
(Uzn. č. 115/2016)

Predseda komisie prečítal bod č. 7 a následne komisia predložila návrh na hlasovanie: Komisia
odporúča návrh projektu formou jednosmerky s ohľadom na finančné prostriedky Mesta Zlaté
Moravce.
Za: 7 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča návrh projektu formou jednosmerky s ohľadom na finančné
prostriedky Mesta Zlaté Moravce.

4

Predseda a členovia komisie zamenili bod č. 8. Rôzne s bodom č. 9 Kontrola plnení záverov
s predchádzajúcich zasadnutí komisie. Následne vyzval prítomných členov (okrem p. Tomajku, ktorý
sa ospravedlnil a musel odísť zo zasadnutia) na hlasovanie za schválenie programu rokovania
nasledovne:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu rokovania

3.

Žiadosť o vyhradenie parkovacie miesta pre ZŤP - Danuša Meňhartová, ul. Kalinčiakova 1O, 953
O1 Zlaté Moravce

4.

Žiadosť o vyhradenie parkovacie miesta pre ZŤP - Josef Kovačik, ul. Kalinčiakova 3, 953 01 Zlaté
Moravce

5.

Návrh použitia trvalých dopravných značiek, miestna úprava cestnej premávky na MK Nová
a ceste IIl. /1626 Hlavná v Meste Zlaté Moravce časť Prílepy (materiály budú predložené na
zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)

6.

Prejednanie vypracovaného návrhu PD - TDZ ul. Nitrianska (materiály budú predložené na
zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)

7.

Prejednanie vypracovaného návrhu PD - TDZ ul. Hviezdoslavova - zjednosmemenie ciest
(materiály budú predložené na zasadnutí komisie D a SMK, z dôvodu veľkosti formátu)

8.

Rôzne

9.

Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie

10. Uznesenia
11. Záver
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák,)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia jednohlasne odsúhlasila program rokovania vo vyššie uvedenom poradí.
8./Rôzne

Do bodu č. 7 boli na zasadnutí Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií zahrnuté nasledovné
informácie:
1.

Zabezpečiť osadenie zrkadla na Továrenskej ulici, oproti vyústeniu Rázusovej ulice, kvôli
zvýšeniu bezpečnosti občanov.
Hudák - dopravné zrkadlá sú dopravné značky a musia byť schválené (VÚC, Regionálna správa
a údržba ciest a polícia).
Predseda komisie predložil návrh za hlasovanie - Na základe požiadavky občanov zo zasadnutia
výboru mestskej časti č. 1, odporúčame zabezpečiť osadenie zrkadla na Továrenskej ulici pri
výjazde z Rázusovej ul. kvôli zvýšeniu bezpečnosti výjazdu motorových vozidiel.
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák, )
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Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča na základe požiadavky občanov zo zasadnutia výboru mestskej
časti č. 1 zabezpečiť osadenie zrkadla na Továrenskej ulici pri výjazde z Rázusovej ul. kvôli
zvýšeniu bezpečnosti výjazdu motorových vozidiel.

2.

Odstránenie retardérov na Rázusovej ulici - požiadavka občanov ulíc Rázusovej , Slovenskej
armády.
p. Hudák v tomto bode spomenul, že požiadavka, ktorú chcú zrušiť bola schválená na základe
požiadavky občanov z výboru mestskej časti, 1. júna 2011 - predmetná komisia to odporúčala
osadiť za prítomnosti projektanta a osadenie sa zrealizovalo v roku 2012.
RNDr. Paluška bola vtedy žiadosť podpísaná aj občanmi.
p. Hudák - neviem, lebo to bola požiadavka občanov z výboru mestskej časti a teraz to chcú zase
odstrániť. Retardéry sa umiestňovali tak aby to bolo v strede pozemkov a aby to neprekážalo
občanom.
RNDr. Paluška - aká je tam váha tých občanov, koľko ľudí žiada to osadenie.
Mgr. Ing. Švajčík je to požiadavka občanov, zhodli sa na tom občania s poslancami.
-

Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh: komisia predložila návrh na
hlasovanie - odstránenie retardérov na Rázusovej ul.
Za: 1 (Paluška)
Proti: 4 (Hudák, Vaškovič, Madola, Ďuráček)
Zdržal sa: l(Švajčík)
Záver: Komisia neodporúča odstránenie retardérov na Rázusovej ulici na základe
požiadavky občanov zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 1.
3.

Parkovanie na ul. Župná, cesta III511 v meste Zlaté Moravce (Uzn. 122/2016) - odpoveď od
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.
p. Hudák prečítal odpoveď z Úradu NSK - Cesta II/511 ul. Župná, svojím dopravným
charakterom tvorí cestný prieťah Mestom Zlaté Moravce. Cestný prieťah je časť cestnej siete,
ktorá prechádza sídelným útvarom v zastavanom území alebo územím určeným na súvislé
zastavenie. Predmetná cesta II. triedy svojim šírkovým usporiadaním, spolu s pridruženými
pruhmi v zmysle STN 73611O čl. 7, umožňuje jeho využitie na parkovanie vozidiel. V zmysle §6a
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon)
na účely organizácie dopravy na území obce môže obec ustanoviť VZN úseky miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Vzhľadom k tomu, že cesta II. triedy
nespadá pod miestne komunikácie, nastavenie režimu spoplatneného parkovanie na ul. Župnej,
resp. ceste II/511, nie je v kompetencii Mesta Zlaté Moravce. V súvislosti s dopravno-obslužným
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charakterom predmetnej cesty, ako vlastník predmetnej cesty 11/511, nauvažujeme s vytvorením
spoplatnených parkovacích mieste v pridruženom priestore cesty II.triedy.
Cestu 11/511 ul. Župná v meste ZM, v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov

„„

.smie každý užívať obvyklým spôsobom na

účely, na ktoré je určená".
4.

Problematika chodníka na Dobšinského ulici.
PeadDr. Husár

-

primátor mesta poznamenal, že projekt je, ale problémom občanov je to skadiaľ

pôjde chodník.
Mgr. Ďuráček uviedol, že treba pokračovať tak ako je chodník umiestnený.
PeadDr. Husár primátor mesta, budeme to riešiť v rámci financií Mesta Zlaté Moravce
-

5.

Realizácia výmoľov na Duklianskej ulici.
p. Čechovič (poverený riaditeľ TS)

-

malo by sa to realizovať v nedeľu v dôsledku vyťaženosti

motorových vozidiel, je potrebné to podbetónovať a realizovať to bude objednávateľ, no problém
bude aj s obchádzkami.
p. Hudák uviedol, že povolenie už Mesto Zlaté Moravce má, už len to zrealizovať.
9.1 Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie

Uznesenie č. 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.
Uznesenie č. 95/2012 zostáva v platnosti, nakoľko daná vec sa ešte realizuje (pretrváva).
Uznesenie č. 104/2012 (56/2011)
Komisia

odporúča

realizáciu

projektov

(dopravná

situácia

v križovatkách)

a riešenie

cyklistických chodníkov na Továrenskej ul.
Uznesenie č. 104/2012 zostáva v platnosti, nakoľko daná vec sa ešte realizuje (pretrváva).
Uznesenie č. 15112014 (105/2012)
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.
Uznesenie č. 151/2014 zostáva v platnosti, úloha trvá.
Uznesenie č. 163/2014
Komisia odporúča zriadenie priechodu pre chodcov (osvetlenie, napojenie, bezbariérovosť) 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.
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Uznesenie č. 163/2014 zostáva v platnosti, úloha trvá.
Uznesenie č. 166/2014
Komisia

odporúča

riešiť

úpravy

a zriadenie

priechodov

pre

chodcov

s nasvetlením

a umiestnením dopravných značiek v rozpočte na rok 2015 a 2016.

Uznesenie č. 166/2014 bolo splnené, z tohto dôvodu vyzval predseda komisie prítomných členov na
hlasovanie za zrušenie uznesenia.
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák)
Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenie č. 173/2014
Komisia odporúča riešiť uznesenie č. 73/2012 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.

Uznesenie č. 173/2014 (73/2012) navrhuje komisia z dôvodu komplexnosti riešenej problematiky
zrušiť.
Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák)
Proti: O
Zdržal sa: O
Uzn. č. 2/2015
Komisia odporúča riešiť vybudovanie odstavnej plochy a jej vydláždenie dlažobnými kockami
pri predajni Nitrazdroj vedľa prenosných stánkov s Technickými službami mesta Zlaté
Moravce. Uvedená požiadavka bola postúpená v rámci rozpočtu aj na finančnú komisiu.

Uznesenie č. 2/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
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.

Uznesenie č. 6/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
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. u/ zák. č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uznesenie č. 9/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
Uzn. č. 15/2015
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Komisia odporúča riešiť stekanie dažďovej vody pod základy rodinných domov z ul.
Bernolákovej na ul. Robotnícku s Technickými službami mesta.

Uznesenie č. 15/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
Uzn. č. 29/2015
Komisia odporúča oddeleniu stavebnému a hospodárskej činnosti MsÚ zabezpečiť vyznačenie
vodorovného dopravného značenia na existujúcich parkovacích plochách, pokiaľ na to zvýšia
finančné prostriedky z kapitoly dopravné značenie.

Uznesenie č. 29/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
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.

Uznesenie č. 36/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
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.

Uznesenie č. 40/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
Uzn. č. 51/2015
Vzhľadom na to, že nie sú vhodné podmienky na spoplatnenie parkovania (nevhodný povrch na
dopravné značenie), komisia odporúča vybudovať parkovacie plochy na území mesta Zlaté
Moravce - Nám. A. Hlinku, ul. Migazziho, S. Chalupku, J. Kráľa, Robotnícka, A. Kmeťa
komplexne, zaradiť túto požiadavku do rozpočtového harmonogramu na zostavenie rozpočtu na
rok 2016 a až potom riešiť spoplatnenie parkovania.

Uznesenie č. 51/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
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.

Uznesenie č. 52/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
Uzn. č. 60/2015
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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.

Uznesenie č. 60/2015 zostáva v platnosti, 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.

Uznesenie č. 61/2015 zostáva v platnosti, úloha trvá.
10./ Uznesenia

Uznesenie č. 144/2017
Komisia vyhovela žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Danuša Meňhartová, ul.
Kalinčiakova 10, 953 01 Zlaté Moravce, podľa finančných možnosti Mesta Zlaté Moravce.

Uznesenie č. 145/2017
Komisia vyhovela žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Josef Kovačik, ul.
Kalinčiakova 3, 953 01 Zlaté Moravce, podľa finančných možnosti Mesta Zlaté Moravce

Uznesenie č. 146/2017
Komisia berie návrh na vedomie a odporúča predmetný návrh použitia TDZ na MK Nová
a ceste 111./1626 Hlavná v Meste Zlaté Moravce časť Prílepy v zmysle vypracovanej a schválenej
PD zrealizovať podľa finančných prostriedkov Mesta Zlaté Moravce.

Uznesenie č. 147/2017
Komisia odporúča ľavú stranu projektu realizovať tak, že budú vyznačené existujúce
parkovacie miesta bez návrhu zjednosmernenia a pravá strana projektu za zdravotným
strediskom sa bude realizovať v zmysle návrhu projektu aj s zjednosmernením premávky
a s ohľadom na finančné prostriedky Mesta Zlaté Moravce.

Uznesenie č. 148/2017
Komisia odporúča návrh projektu formou jednosmerky s ohľadom na finančné prostriedky
Mesta Zlaté Moravce.

Uznesenie č. 149/2017
Komisia odporúča na základe požiadavky občanov zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 1
zabezpečiť osadenie zrkadla na Továrenskej ulici pri výjazde z Rázusovej ul. kvôli zvýšeniu
bezpečnosti výjazdu motorových vozidiel.

Uznesenie č. 150/2017
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Komisia neodporúča odstránenie retardérov na Rázusovej ulici na základe požiadavky občanov
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 1.

Uznesenie č. 151 /2017
Komisia odporúča riešiť bezbariérovosť prístupov na chodníky v križovatke ul. Pribinova
podľa finančných možností mesta.

Za: 6 (Švajčík, Madola, Paluška, Vaškovič, Ďuráček, Hudák)
Proti: O
Zdržal sa: O

11./ Záver

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

Zlaté Moravce, 06.06. 2017
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Zapísala: Ing. Veronika Sýkorová
sekretár komisie
................. . .. : ... . ........ ; ... .
Mgr./m

�( Karol Švajčík

predseda komisie
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