MESTO ZLATÉ 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 25. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií
pri MsZ v Zlatých Moravciach

Dátum konania: dňa 21. 11. 2017o16.00 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.

Riešenie dopravnej situácie z dôvodu vysporiadania pozemkov - pare. č. KN-C 2541/4, druh
pozemku - zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01
Levice

5.

Žiadosť o rekonštrukciu ul. Tribečská - Ing. Miroslav Kapolka, Tribečská 12, 953 01 Zlaté
Moravce

6.

Rozpočet - Návrh dopravného značenia na rok 2018

7.

Rôzne

8.

Uznesenia

9.

Záver

1./ Otvorenie

25. 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 6 členovia, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá
rokovať a uznášať sa.

bL_Schválenie programu rokovania

Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom rokovania, pričom navrhol vypustiť bod
č. 3 Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie a bod č. 8

-

Uznesenia, nakoľko

poverený riaditeľ TS mesta sa ospravedlnil za neúčasť a nebolo efektívne prekonzultovať predmetné
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body a problematika uvedená vo veľkej časti uznesení sa týka práve mestského podniku

technické

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

Otvorenie

2.

Schválenie programu rokovania

3.

Riešenie dopravnej situácie z dôvodu vysporiadania pozemkov - pare. č. KN-C 2541/4, druh
pozemku - zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Vox Lauri, s.r.o„ Vysoká 2576/6, 934 01
Levice

4.

Žiadosť o rekonštrukciu ul. Tribečská - Ing. Miroslav Kapolka, Tribečská 12, 953 01 Zlaté
Moravce

5.

Rozpočet - Návrh dopravného značenia na rok 2018

6.

Rôzne

7.

Záver

Za: 6 (Švajčík, Madola, Ďuráček, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia jednohlasne odsúhlasila program rokovania vo vyššie uvedenom poradí.

3./ Riešenie dopravnej situácie z dôvodu vysporiadania pozemkov - pare. č. KN-C 254114, druh
pozemku - zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01
Levice

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík oboznámil členov s daným bodom a dal slovo pánu Ing.
Kmeťovi, vedúcemu odd. majetkovo-právneho na oboznámenie členov s predmetným bodom.
Ing. Kmeť - uviedol, že Vox Lauri, s.r.o„ sú vlastníkmi pozemkov v danej lokalite, vlastnia pozemky

vedľa materskej školy Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce a zároveň sú podielový spoluvlastníci,
ktorý majú zámer postaviť novú gynekológiu - ambulanciu na predmetnom pozemku, kde má mesto 1;4
vo vlastníctve a to chcú zameniť za pozemok pod cestou t.j. mali by vo vlastníctve celú parcelu, sú
tam síce ešte nejakí podielnici no už začali s nimi konať, vykupovať od nich pozemky aby mohli
uskutočniť daný zámer.
Mgr. Ing. Švajčík - sa spýtal v akom vlastníctve sú tie pozemky, je to jedna ku jednej ?
Ing. Kmeť - 1;4 má mesto Zlaté Moravce a väčší podiel má spoločnosť Vox Lauri s.r.o„
Mgr. Ing. Švajčík - poznamenal, že materská škola tam má 9 parkovacích miest, keď spoločnosť

zruší parkovisko na ľavej strane a vznikne jednodňová chirurgia, tak dôjde k ukráteniu parkovacích
miest, z môjho pohľadu ma projekt neoslovil, t.j. je tam málo parkovacích miest, ten priestor je
prehustený už teraz. Keby tam bol aspoň priestor, no občania tam budú mať problém s parkovaním.
Ing. Kmeť

-

parkovacie miesta tam budú chýbať pre občanov, no mesto by vlastníkovi dalo určité

podmienky do zmluvy.
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Mgr. Ing. Švajčík - keď si to dá ohradiť (napr. rampou), určite to tam bude na tesno a uberie

z parkovacích miest. Vybudovávala sa tam spevnená plocha a nevidím, kde by to tam mesto ešte
dobudovávalo parkovacie miesta. Logickejšie mi príde to od nich odkúpiť aby sa tam zlegalizovali
parkovacie miesta, t.j. rozširovať infraštruktúru.
MUDr. Bátovský, štatutárny zástupca spoločnosti - uviedol, že prvotným zámerom je zameniť

pozemok s cieľom vybudovania zariadenia jednodňovej chirurgie a ďalšie zariadenia sociálnych
služieb. Ide teraz len o vysporiadanie pozemkov.
Mgr. Ing. Švajčík povedal že mesto Zlaté Moravce už malo podobnú žiadosť, robila sa na ul.

Kalinčiakova spevnená plocha, nakoľko občania nemali kde parkovať. Z ľavej strany ako sa vchádza
je 1,1,i z každého metra mestská a cesta je vo vlastníctve spoločnosti.
MUDr. Bátovský, štatutárny zástupca spoločnosti - povedal, že predložený návrh je zatiaľ len

rámcový, ide o to aby všetci boli spokojní, z nášho pohľadu ide o to aby sme mohli užívať pozemok,
ktorý nám patrí no nemôžeme.
Mgr. Ing. Švajčík - je tam nedostatočný počet parkovacích miest, bude tam v budúcnosti vždy Jen

problém s parkovaním, naša komisia nie je jediná ktorá sa bude s predmetným bodom zaoberať, my
máme Jen odporúčací charakter.
MUDr. Bátovský, štatutárny zástupca spoločnosti - ako som už povedal, ide len o náčrt, úplne

rámcovo je tam nakreslené to parkovanie, odčleniť z nášho pozemku parkovacie miesta, teraz je tam 6
parkovacích miest, ale toto nie je záväzné. Najskôr je potrebné nájsť riešenie o vysporiadaní
pozemkov, vieme že materská škola tam bude stále, ale chceme nájsť spoločné riešenie.
Ing. Kmeť - poznamenal, že by vybudovali v areáli škôlky parkovacie miesta, ak chcú zabrať naše

miesta nech skúsia navrhnúť nejaké riešenie.
PeadDr. Husár

-

primátor mesta poznamenal, či by sa priestor pri mestskom ihrisku, medzi bytovkou

na ul. Mládeže nemohol využiť na vybudovanie parkovacích miest.
Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh - kto je za to aby sa vyhovelo
predloženej žiadosti spoločnosti Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice o vysporiadaní
pozemkov z dôvodu zámeny.
Za: O
Proti: 6 (Švajčík, Madola, Ďuráček, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Zdržal sa: O
Záver: Komisia nevyhovela žiadosti spoločnosti Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice
o vysporiadaní pozemkov z dôvodu zámeny.
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4.1 Žiadosť o rekonštrukciu ul. Tribečská - Ing. Miroslav Kapolka, Tribečská 12, 953 0 1 Zlaté
Moravce

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal bod č. 4 a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
PeadDr. Husár

-

primátor mesta uviedol, že pán Ing. Kapolka bol už ohľadne riešenia rekonštrukcie

cesty ul. Tríbečská na meste Zlaté Moravce.
PharmDr. Vicianová - poslankyňa za túto mestskú časť uviedla, že predmetná cesta je v zlom stave,

vyžaduje si rekonštrukciu.
PeadDr. Husár

-

primátor mesta poznamenal, že ul. Tríbečská je zaradená do návrhu oprav na rok

2018, pokiaľ sa nedostane do rozpočtu bude sa postupovať z rezervného fondu a záleží to od
poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré cesty sa budú robiť. Úlohou mesta Zlaté Moravce bude dať
vypracovať projekty a vysúťažiť dodávateľa rekonštrukcie ciest.
p. Hudák - je to jedna z horších ciest v meste Zlaté Moravce.

Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia navrhuje zaradiť ul.
Tríbečskú medzi ulice zaradené do plánu rekonštrukcie na rok 201 8 v rámci finančných možnosti
mesta Zlaté Moravce.
Za: 6 (Švajčík, Madola, Ďuráček, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia navrhuje zaradiť ul. Tribečskú medzi ulice zaradené do plánu rekonštrukcie na
rok 20 18 v rámci finančných možnosti mesta Zlaté Moravce.

5.1 Rozpočet - Návrh dopravného značenia na rok 2018
Mgr. Ing. Švajčík uviedol, že ho vypracoval pán Hudák, prešlo nám v roku 2017 cca 20 tis. a teraz je

tam zahrnuté aj prenosné dopravné značenie.
p. Madola - robí to certifikovaná firma a ako je možné že značenie sa tak rýchlo zničí.
PeadDr. Husár

-

primátor mesta, priechod pre chodcov sa obnovoval na ul. Duklianska, nakoľko je

tam enormný rast kamiónov.
p. Hudák - ďalej je tam zahrnutá zmena dopravného značenia- pešia zóna, kde je osadená značka,

ktorá je vymedzená časovo, je tam aj porozbíjaná dlažba ktorú už opravovali Technické služby mesta,
nakoľko sa tam zvýšil pohyb áut.

Mgr. Ing. Švajčík

všetky požiadavky v predloženom návrhu fin. prostriedkov realizácie zvislého

a vodorovného dopravného značenia a agendy k MK pre zostavenie rozpočtu na rok 2018 sú takmer
rovnaké, len sa znížili cenovo a doplnil sa bod 5 (PO +osadenie dopravných značiek zjednosmemenia
MK Nitrianska v Zlatých Moravciach s využitím pre statickú dopravu a jeho realizácia) a bod 9
(Spracovanie technickej evidencii miestnych komunikácií (Pasport MK).

4

Predseda Mgr. Ing. Švajčík vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - komisia schvaľujú
predbežne vypracovaný rozpočtový harmonogram mesta Zlaté Moravce na rok 201 8.
Za: 6 (Švajčík, Madola, Ďuráček, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia schvaľujú predbežne vypracovaný rozpočtový harmonogram mesta Zlaté
Moravce na rok 20 18.
6./Rôzne

Do bodu č. 6 boli na zasadnutí Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií zahrnuté nasledovné
informácie:
1. Člen komisie pán Madola

- poprosil mesto Zlaté Moravce aby sa poverenému riaditeľovi

Technických služieb mesta Zlaté Moravce napísalo, že na niektorých úsekoch ciest v Zlatých
Moravciach sa robia výmoli a pokiaľ sa to nejakým spôsobom neošetrí bude to po zime ešte horšie.
Treba prejsť cesty a zaasfaltovať výmoli, napr. 1 . Mája, Duklianska, Nitrianska.
2. Pán Hudák poukázal, na riešenie dopravného značenia na ul. 1 . Mája, kde sa buduje bytovka a
oproti ktorej sú ďalšie bytové domy, kde občania vlastnia aj cca 4 autá, bolo by potrebné zabezpečiť
dopravné značenie, vzhľadom na bezpečnosť občanov tam nemôžu stáť autá, nakoľko vznikne
problém, keď bude obývaná už aj nová bytovka.
Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík navrhol termíny konania zasadnutí Komisie dopravy a správy
miestnych

29.10.2018

komunikácií
a

nasledovne:

25.1.2018,

12.2.2018,

9.4.2018,

4.6.2018,

3 .9.2018,

26.11.2018.

Predseda komisie vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh

-

schválenie termínov

zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií na rok 2018.

Za: 6 (Švajčík, Madola, Ďuráček, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia jednohlasne odsúhlasila návrh termínov zasadnutí Komisie dopravy a správy

MK

na

rok 20 18.

7./ Uznesenia

Uznesenie č. 163/201 7
Komisia nevyhove la žiadosti spoločnosti Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice,
o vysporiadaní pozemkov z dôvodu zámeny.

Uznesenie č. 1 64/201 7
Komisia navrhuje zaradiť ul. Tribečskú medzi ulice zaradené do plánu rekonštrukcie na rok
2018 v rámci finančných možnosti mesta Zlaté Moravce.
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Uznesenie č. 16 5/2017
Komisia schvaľujú predbežne vypracovaný rozpočtový harmonogram mesta Zlaté Moravce na
rok 2018.

Uznesenie č. 166/2017
Komisia jednohlasne odsúhlasila návrh termínov zasadnutí Komisie dopravy a správy MK na
rok 2018.

8.1 Záver

Zasadnutie

Komisie

dopravy

a správy

miestnych

komunikácií

ukončil

predseda

komisie

-

Mgr. Ing. Karol Švajčík poďakovaním prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zlaté Moravce, 21. 11.2017
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Zapísala: Ing. Veronika Sýkorová
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Mgr. In{Karol Švajčík
predseda komisie
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