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

Zápisnica
z 2. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií
pri MsZ v Zlatých Moravciach

Dátum konania: dňa 05. 06. 2018 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 úpravu cestnej zelene na komunikáciách v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce
a úpravu povrchu výbočiska autobusovej zastávky-Arriva Nitra a.s„ Štúrova 72, 949 44 Nitra

5.

Žiadosť o vybudovanie chodníka-Andrea Hollá

6.

Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Milan Ďurček

7.

Žiadosť o dopravné značenie-parkovisko -2x DZ-IP16-„Parkovacie miesta s vyhradeným státím"
-MUDr. Barbora Kobesová a MUDr. Peter Pichňa

8.

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP-Ľubomír Chrapko

9.

Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach

1 O. Riešenie problematiky reklamných banerov na oplotení súkromného pozemku z dôvodu zníženia
viditeľnosti áut prichádzajúcich z ul. 1. Mája
11. Štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2016 a 2017 a štatistické porovnanie medzi rokmi
2016 a 2017
12. Korešpondencia z Úradu vlády SR - parkovanie vozidiel pred garážami +DZ (p. Martinec)
13. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP-Kongregácia Bratov Tešiteľov z Getsemani
14. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP-Mária Hlásny
15. Žiadosť o riešenie neprehľadnej križovatky ciest III/1614 a ÚK (záhradkárska osada za tehelňou)
-Andrea Koklesová
16. Oznámenie o havarijnom stave mosta cez Žitavu - ul. Družstevná, Zlaté Moravce časť Chyzerovce
17. Rôzne
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18. Uznesenia
19. Záver

1./ Otvorenie

2. 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 5 členovia, z tohto dôvodu je komisia spôsobilá
rokovať a uznášať sa.

2.1 Schválenie programu rokovania

Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom rokovania, pričom navrhol vynechať bod
č. 3 Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie, nakoľko nie je prítomný zástupca
TS mesta Zlaté Moravce. Na základe podkladov od vedenia mesta navrhol zaradiť do programu ako
bod č. 16 Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla z ul. Školská na ul. Kalinčiakova - Bytové družstvo,
Zlaté Moravce, ako bod č. 17 Žiadosť o predÍženie dopravnej licencie vo vnútroštátnej doprave na
prevádzkovanie liniek č. 407101 a 407104 v mestskej autobusovej doprave na území mesta Zlaté
Moravce - Arriva Nitra a.s. Do bodu č. 18 zaradil „Prílepsky chotár" o opravu účelovej komunikácie.

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

Otvorenie

2.

Schválenie programu rokovania

3.

Žiadosť o úpravu cestnej zelene na komunikáciách v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce
a úpravu povrchu výbočiska autobusovej zastávky - Arriva Nitra a.s.

4.

Žiadosť o vybudovanie chodníka - Andrea Hollá

5.

Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Milan Ďurček

6.

Žiadosť o dopravné značenie - parkovisko -2x DZ-IP16-„Parkovacie miesta s vyhradeným státím"
- MUDr. Barbora Kobesová a MUDr. Peter Pichňa

7.

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Ľubomír Chrapko

8.

Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach

9.

Riešenie problematiky reklamných banerov na oplotení súkromného pozemku z dôvodu zníženia
viditeľnosti áut prichádzajúcich z ul. 1. Mája

1 O. Štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2016 a 2017 a štatistické porovnanie medzi rokmi
2016 a 2017
11. Korešpondencia z Úradu vlády SR - parkovanie vozidiel pred garážami +DZ (p. Martinec)
12. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Kongregácia Bratov Tešitel'ov z Getsemani
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13. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Mário Hlásny
14. Žiadosť o riešenie neprehľadnej križovatky ciest III/1614 a ÚK (záhradkárska osada za tehelňou)
- Andrea Koklesová
15. Oznámenie o havarijnom stave mosta cez Žitavu - ul. Družstevná, Zlaté Moravce časť Chyzerovce
16. Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla z ul. Školská na ul. Kalinčiakova - Bytové družstvo
Hviezdoslavova 40/A, 953 O 1 Zlaté Moravce
17. Žiadosť o predÍženie dopravnej licencie vo vnútroštátnej doprave na prevádzkovanie liniek č.
407101 a 407104 v mestskej autobusovej doprave na území mesta Zlaté Moravce - Arriva Nitra
a.s.
18. Žiadosť občanov v časti „Prílepsky chotár" o opravu účelovej komunikácie
19. Rôzne
20. Uznesenia
21. Záver
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia jednohlasne odsúhlasila program rokovania vo vyššie uvedenom poradí.
3./ Žiadosť o úpravu cestnej zelene na komunikáciách v katastrálnom území mesta Zlaté
Moravce a úpravu povrchu výbočiska autobusovej zastávky - Arriva Nitra a.s., Štúrova 72, 949
44 Nitra

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal daný bod a dal slovo pánu Hudákovi na oboznámenie sa
s predmetnou žiadosťou.
p. Hudák

-

uviedol, že sa sťažujú vodiči autobusu a kamiónov, nakoľko konáre stromov zasahujú do

viacerých miestnych komunikácií a neumožňujú im jazdu pri pravom okraji komunikácie ako to
stanovuje zákon, nakoľko im konáre udierajú o bočnú a vrchnú časť karosérie čím ju často poškriabu,
o sklenenú výplň okien ako aj spätné zrkadlá. Plocha výbočiska /úprava povrchu/ už bola upravená na
počkanie. Predmetná žiadosť bola zaslaná aj Technickým službám mesta.
Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu -komisia odporúča mestu Zlaté
Moravce odpovedať Arrive Nitra a.s., že plocha výbočiska už bola spravená a predmetná žiadosť bola
zaslaná Technickým službám mesta ako správcovi verejnej zelene.
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Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča mestu Zlaté Moravce odpovedať Arrive Nitra a.s., že plocha
výbočiska /úprava povrchu/ už bola spravená a predmetná žiadosť bola zaslaná tiež
Technickým službám mesta ako správcovi verejnej zelene.

4.1 Žiadosť o vybudovanie chodníka - Andrea Hollá

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

-

Z dôvodu vybudovania nového chodníka sa spýtal či vieme komu patria

pozemky, kde chceme budovať chodník, resp. či sú mestské?
p. Hudák - odpovedal že nie sú majetkom mesta, polovička územia je v súkromnom vlastníctve.

Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia navrhuje informovať pani
Hollú, že nakoľko nie sú všetky predmetné pozemky vo vlastníctve mesta, nie je možné tam
vybudovať chodník.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia navrhuje informovať žiadateľku - Andreu Hollú, že predmetné pozemky nie sú
všetky vo vlastníctve mesta, a z toho dôvodu tam nie je možné vybudovať chodník.
5./ Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Milan Ďurček

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal bod č. 5 a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
Mgr. Ing. Švajčík - sa informoval od p. Hudáka, má žiadateľ k parkovaciemu miestu ZŤP všetky

potrebné podklady?
p. Hudák- pán Ďurček nás žiada už od roku 2009, len to žiada vybudovať tam, kde sa to nedá (nie je

tam spevnená plocha) a je v záujme mesta mu pomôcť, navrhoval by som to tam spevniť na 2
parkovacie miesta pred DOS-kou.
Ing. Kováč, prednosta mesta poznamenal, či sa mu to nemôže vyčleniť na tom priľahlom parkovisku.
p. Hudák

-

tam som mu to už navrhoval, tam to nechcel, má to ďaleko.
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Predseda Mgr. Ing. Švajčík vyzval prítomných členov na hlasovanie za návrh - komisia dospela
k záveru presunúť predmetný bod do Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia,
nakoľko sa jedná o vybudovanie spevnenej plochy a na základe podkladov z tejto komisie následne
zaujmeme k danej problematike stanovisko.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia D a SMK dospela k záveru presunúť predmetný bod - o zriadení parkovacieho
miesta pre ZŤP (Milan Ďurček) do Komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia, nakoľko sa jedná o vybudovanie spevnenej plochy a na základe podkladov z tejto
komisie následne zaujmeme k danej problematike stanovisko.
6.1 Žiadosť o dopravné značenie - parkovisko -2x DZ-IP16-„Parkovacie miesta s vyhradeným
státím" - MUDr. Barbora Kobesová a MUDr. Peter Pichňa

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal danú žiadosť a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
p. Hudák uviedol - jedná sa o zdravotné stredisko na ul. Hviezdoslavova.

Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia odporúča mestu vyznačiť
2 parkovacie miesta pre zamestnancov ambulancie na ul. Hviezdoslavova v termíne: Pondelok - Piatok
v čase 06:30 -17:00 hod.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia vyhovela žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre MUDr. Barboru
Kobesovú a MUDr. Petra Pichňu v termíne: Pondelok-Piatok v čase 06:30 - 17:00 hod.
7./ Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Ľubomír Chrapko

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal danú žiadosť a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
p. Hudák -problém vzniká kvôli nedostatku parkovacích miest, je potrebné sa zaoberať neustále

parkovacími miestami.
Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia vyhovela predmetnej
žiadosti pána Chrapka o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP s ohľadom na finančné možnosti
mesta Zlaté Moravce.
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Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia vyhovela žiadosti Ľubomíra Chrapka o vyhradenie parkovacieho miesta pre
ZŤP s ohľadom na finančné možnosti mesta.

8./ Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach

Predseda komisie prečítal daný bod a vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia berie
na vedomie nový Rokovací poriadok komisií pre Mestskom zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia berie na vedomie nový Rokovací poriadok komisií pre Mestskom zastupiteľstvo
v Zlatých Moravciach.
9.1 Riešenie problematiky reklamných banerov na oplotení súkromného pozemku z dôvodu
zníženia viditeľnosti áut prichádzajúcich z ul. 1. Mája

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal predmetný bod a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
Ing. Kováč, prednosta mesta poznamenal, že sú na oplotení reklamy aj s jeho vedomím aj bez jeho

vedomia.
Ing. Bacigálová, vedúca odd. IV a HČ - uviedla, že bol upozornení mestom.
p. Hudák - poznamenal, že na banery, ktoré nie sú reklamné stavby sa nevyjadruje dopravný

inšpektorát.
Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia navrhuje mestu vyzvať/
upozorniť/ majiteľa objektu /predmetných pozemkov/ aby si reklamy, ktoré nie sú umiestnené v súlade
s platnými právnymi predpismi dal do právneho stavu.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia navrhuje mestu vyzvať/ upozorniť/ majiteľa objektu /predmetných pozemkov/
aby si reklamy, ktoré nie sú umiestnené v súlade s platnými právnymi predpismi dal do
právneho stavu.
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10./ Štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2016 a 2017 a štatistické porovnanie medzi
rokmi 2016 a 2017

Predseda komisie prečítal bod č. 1 O, prítomní členovia následne hodnotili predložené grafické
a číselné porovnanie z meračov rýchlosti za rok 2016 a 2017, získané od MsP Zlaté Moravce.
Ing. Kováč, prednosta mesta poznamenal, že celkové hodnoty sú zle prepočítané buď číselne alebo

v percentách.
Predseda vyzval prítomných členov na hlasovanie za uvedený návrh - komisia berie predmetnú
informáciu na vedomie a navrhuje spracovateľovi podkladov skontrolovať a upraviť niektoré
štatistické údaje, nakoľko nesedia % s číselným počtom vozidiel, ktoré sa dopúšťali prekročenia
rýchlosti.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia berie predmetnú informáciu na vedomie a navrhuje spracovateľovi podkladov
skontrolovať a upraviť niektoré štatistické údaje, nakoľko nesedia % s číselným počtom
vozidiel, ktoré sa dopúšťali prekročenia rýchlosti.
11./ Korešpondencia z Úradu vlády SR - parkovanie vozidiel pred garážami +DZ (p. Martinec)

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal daný bod a vyzval prítomných členov za hlasovanie
návrhu - komisia navrhuje aby príslušný pracovník mesta napísal na Úrad vlády SR, vedúcej odd.
styku predsedu vlády SR s verejnosťou pani JUDr. Jaškovej aj pánu Martincovi, že v tejto veci sa už
koná, pričom už na predchádzajúcej komisii dopravy bolo mestu odporučené riešenie tejto situácie,
aby tam mesto vybudovalo 4 parkovacie miesta (pozdÍžne parkovania) na ul. Hviezdoslavova pred
garážami pána Martinca s ohľadom na finančné možnosti mesta, a tým sa zamedzí nezákonnému
parkovaniu vozidiel.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia navrhuje aby sa odpísalo na Úrad vlády SR, vedúcej odd. styku predsedu vlády
SR s verejnosťou p. JUDr. Jaškovej aj p. Martincovi, že v tejto veci sa už koná, pričom už na
predchádzajúcej komisii dopravy bolo Mestu Zlaté Moravce odporučené riešenie tejto situácie,
aby tam vybudovalo nové spevnené plochy pri komunikácii pre pozdÍžne parkovanie
motorových vozidiel na ul. Hviezdoslavova, kde vlastní garáž aj p. Martinec s ohľadom na
finančné možnosti mestského rozpočtu, a tým sa zamedzí nezákonnému parkovaniu vozidiel.
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12./ Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Kongregácia Bratov Tešiteľov
z Getsemani

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal daný bod a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
p. Hudák- nemajú tam v súčasnosti žiadne parkovacie miesto pre ZŤP.

Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia vyhovela predmetnej
žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP pred kostolom v zmysle platných právnych
predpisov.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia vyhovela žiadosti - Kongregácia Bratov Tešiteľov z Getsemani, o vyhradenie
parkovacieho miesta pre ZŤP pred kostolom v zmysle platných právnych predpisov.
13./ Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Mário Hlásny

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal daný bod a vyzval prítomných členov za hlasovanie
návrhu - komisia vyhovela predmetnej žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Mário
Hlásny podľa finančných možností mesta Zlaté Moravce.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia vyhovela predmetnej žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP Mário Hlásny podľa finančných možností mesta Zlaté Moravce.

14./ Žiadosť o riešenie neprehľadnej križovatky ciest 11111614 a ÚK (záhradkárska osada za
tehelňou) - Andrea Koklesová

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal danú žiadosť a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
p. Hudák

-

je to tam nebezpečné miesto, je to v extraviláne a najlepšie by tam bolo osadenie zrkadla.

Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia doporučuje mestu Zlaté
Moravce urobiť potrebné opatrenia k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky ohľadne výjazdu
z účelovej cesty pod kalváriou na cestu II. triedy č. 1614 v smere na Zlaté Moravce.
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Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia doporučuje mestu Zlaté Moravce urobiť potrebné opatrenia k zlepšeniu
bezpečnosti cestnej premávky ohľadne výjazdu z účelovej cesty pod kalváriou na cestu II. triedy
č.1614 v smere na Zlaté Moravce (záhradkárska osada za tehelňou).
15./ Oznámenie o havarijnom stave mosta cez Žitavu - ul. Družstevná, Zlaté Moravce časť
Chyzerovce

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal danú žiadosť a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
Mgr. Ing. Švajčík - poznamenal, že teraz sú tam dané kovové platne, ktoré zakrývajú poškodenie
mosta

a v súčasnosti to určite nevyzerá ako na fotodokumentácií.

p. Hudák - ide o mestský most, kde by sa mal vyjadriť aj odborník.
Ing. Kováč, prednosta mesta poznamenal, že je to tam polovične poškodené.

Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia odporúča opraviť most
podľa finančných možností mesta Zlaté Moravce.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča opraviť most cez Žitavu - ul. Družstevná, Zlaté Moravce časť
Chyzerovce podľa finančných možnosti mesta.
16./ Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla z ul. Školská na ul. Kalinčiakova - Bytové družstvo
Zlaté Moravce

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal danú žiadosť a vyzval prítomných členov za hlasovanie
návrhu - komisia zaujíma súhlasné stanovisko s osadením dopravného zrkadla z hľadiska bezpečnosti
cestnej premávky pri výjazde z ul. Školská na ul. Kalinčiakovu.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia zaujíma súhlasné stanovisko s osadením dopravného zrkadla z hľadiska
bezpečnosti cestnej premávky pri výjazde z ul. Školská na ul. Kalinčiakovu.
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17./ Žiadosť o predÍženie dopravnej licencie vo vnútroštátnej doprave na prevádzkovanie liniek
č. 407101 a 407104 v mestskej autobusovej doprave na území mesta Zlaté Moravce - Arriva
Nitra a.s.

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík prečítal danú žiadosť a vyzval členov komisie na vyjadrenie sa
k danej problematike.
Mgr. Ing. Švajčík

-

uviedol, že mesto nepredlžuje dopravnú licenciu ale Okresný úrad odbor

dopravy, kde sa vydáva licencia po splnení požiadaviek na vnútroštátnu, prípadne medzinárodnú
dopravu a.i„
p. Hudák

-

mesto ju predlžuje na MHD v zmysle zákona č. 56/2012 Zákon o cestnej doprave v § 10

Dopravná licencia ods. 5: „Dopravná licencia vo vnútroštátnej doprave sa udeľuje najviac na desať
rokov. Platnosť dopravnej licencie možno na žiadosť jej držiteľa predÍžit: a to aj opakovane, ak sa
nezmenili podmienky, ktoré viedli k jej udeleniu. "

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia berie
žiadosť o predÍženie dopravnej licencie vo vnútroštátnej doprave na prevádzkovanie liniek č. 4071O1
a 407104 v mestskej autobusovej doprave na území mesta Zlaté Moravce na vedomie.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia berie žiadosť spoločnosti Arriva Nitra a.s., o predÍženie dopravnej licencie vo
vnútroštátnej doprave na prevádzkovanie liniek č. 407101 a 407104 v mestskej autobusovej
doprave na území mesta Zlaté Moravce na vedomie.
18./ Žiadosť občanov v časti „Prílepsky chotár" o opravu účelovej komunikácie.

Predseda komisie Mgr. Ing. Švajčík oboznámil členov s daným bodom, pričom zdôraznil, že táto
účelová komunikácia je tak poškodená, že j e problém po nej prejsť osobným autom, následne vyzval
prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia navrhuje mestu opraviť účelovú komunikáciu
podľa finančných možnosti mesta v súčinnosti s Technickými službami.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Hudák, Tomajko, Ďuráček)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia navrhuje mestu opraviť účelovú komunikáciu v časti „Prílepsky chotár" podľa
finančných možnosti mesta v súčinnosti s Technickými službami.
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19./ Rôzne

Do bodu Rôzne boli na zasadnutí Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií zahrnuté
nasledovné informácie členov komisie:
1. Pán Tomajko - uviedol preveriť zrušenie spojov autobusovej dopravy smer Zlaté Moravce
Bratislava, nakoľko už od 1. júla 2018 nemajú premávať.
Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia odporúča mestu aby
preverila predmetnú informáciu so spoločnosťou Arriva Nitra.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča mestu aby preverila predmetnú informáciu so spoločnosťou Arriva
Nitra a.s., ohľadne zrušenia spojov autobusovej dopravy smer Zlaté Moravce-Bratislava.

2. Pán Ďuráček - poznamenal v akom stave je realizácia chodníka na ul. Dobšinského, je na to hotový
aj projekt a sú aj financie.
Ing. Bacigálová, ved. odd. IV a HČ - uviedla, predmetná ulica nie je naplánovaná v rozpočte.

Predseda komisie vyzval prítomných členov za hlasovanie návrhu - komisia odporúča mestu zaradiť
ul. Dobšinského do rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2019.
Za: 5 (Švajčík, Madola, Vaškovič, Hudák, Tomajko)
Proti: O
Zdržal sa: O
Záver: Komisia odporúča mestu zaradiť ul. Dobšinského do rozpočtu mesta Zlaté Moravce na
rok2019.

20./ Uznesenia

Uznesenie č. 173/2018
Komisia odporúča mestu Zlaté Moravce odpovedať Arrive Nitra a.s., že plocha výbočiska
/úprava povrchu/ už bola spravená a predmetná žiadosť bola zaslaná tiež Technickým službám
mesta ako správcovi verejnej zelene.

Uznesenie č. 174/2018
Komisia navrhuje informovať žiadateľku - Andreu Hollú, že predmetné pozemky nie sú všetky
vo vlastníctve mesta, a z toho dôvodu tam nie je možné vybudovať chodník.
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Uznesenie č. 175/2018
Komisia D a SMK dospela k záveru presunúť predmetný bod - o zriadení parkovacieho miesta
pre ZŤP (Milan Ďurček) do Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia,
nakoľko sa jedná o vybudovanie spevnenej plochy a na základe podkladov z tejto komisie
následne zaujmeme k danej problematike stanovisko.

Uznesenie č. 176/2018
Komisia vyhovela žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre MUDr. Barboru Kobesovú
a MUDr. Petra Pichňu v termíne: Pondelok-Piatok v čase 06:30 - 17:00 hod.

Uznesenie č. 177/2018
Komisia vyhovela žiadosti Ľubomíra Chrapka o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP
s ohľadom na finančné možnosti mesta.

Uznesenie č. 178/2018
Komisia berie na vedomie nový Rokovací poriadok komisií pre Mestskom zastupiteľstvo
v Zlatých Moravciach.

Uznesenie č. 179/2018
Komisia navrhuje mestu vyzvať/ upozorniť/ majiteľa objektu /predmetných pozemkov/ aby si
reklamy, ktoré nie sú umiestnené v súlade s platnými právnymi predpismi dal do právneho
stavu.

Uznesenie č. 180/2018
Komisia berie predmetnú informáciu na vedomie a navrhuje spracovateľovi podkladov
skontrolovať a upraviť niektoré štatistické údaje, nakoľko nesedia % s číselným počtom
vozidiel, ktoré sa dopúšťali prekročenia rýchlosti.

Uznesenie č. 181/2018
Komisia navrhuje aby sa odpísalo na Úrad vlády SR, vedúcej odd. styku predsedu vlády SR
s verejnosťou p. JUDr. Jaškovej aj p. Martincovi, že v tejto veci sa už koná, pričom už na
predchádzajúcej komisii dopravy bolo Mestu Zlaté Moravce odporučené riešenie tejto situácie,
aby tam vybudovalo nové spevnené plochy pri komunikácii pre pozdÍžne parkovanie
motorových vozidiel na ul. Hviezdoslavova, kde vlastní garáž aj p. Martinec s ohľadom na
finančné možnosti mestského rozpočtu, a tým sa zamedzí nezákonnému parkovaniu vozidiel.

Uznesenie č. 182/2018
Komisia vyhovela žiadosti - Kongregácia Bratov Tešiteľov z Getsemani, o vyhradenie
parkovacieho miesta pre ZŤP pred kostolom v zmysle platných právnych predpisov.

Uznesenie č. 183/2018
Komisia vyhovela predmetnej žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP - Mário
Hlásny podľa finančných možností mesta Zlaté Moravce.
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Uznesenie č. 184/2018
Komisia doporučuje mestu Zlaté Moravce urobiť potrebné opatrenia k zlepšeniu bezpečnosti
cestnej premávky ohľadne výjazdu z účelovej cesty pod kalváriou na cestu II. triedy č. 1614
v smere na Zlaté Moravce (záhradkárska osada za tehelňou).

Uznesenie č. 185/2018
Komisia odporúča opraviť most cez Žitavu - ul. Družstevná, Zlaté Moravce časť Chyzerovce
podľa finančných možnosti mesta.

Uznesenie č. 186/2018
Komisia zaujíma súhlasné stanovisko s osadením dopravného zrkadla z hľadiska bezpečnosti
cestnej premávky pri výjazde z ul. Školská na ul. Kalinčiakovo.

Uznesenie č. 187/2018
Komisia berie žiadosť spoločnosti Arriva Nitra a.s., o predÍženie dopravnej licencie vo
vnútroštátnej doprave na prevádzkovanie liniek č. 407101 a 407104 v mestskej autobusovej
doprave na území mesta Zlaté Moravce na vedomie.

Uznesenie č. 188/2018
Komisia navrhuje mestu opraviť účelovú komunikáciu v časti „Prílepsky chotár" podľa
finančných možnosti mesta v súčinnosti s Technickými službami.

Uznesenie č. 189/2018
Komisia odporúča mestu aby preverila predmetnú informáciu so spoločnosťou Arriva Nitra a.s.,
ohľadne zrušenia spojov autobusovej dopravy smer Zlaté Moravce - Bratislava.

Uznesenie č. 190/2018
Komisia odporúča mestu zaradiť ul. Dobšinského do rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok
2019.

21./ Záver

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

Zlaté Moravce, 05.06.2018
v
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Zapísala: Ing. Veronika Sýkorová
sekretár komisie

predseda komisie
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Prezenčná listina
z 2. zasadnutia Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií pri MsZ v Zlatých
Moravciach konaného

dňa 05.06.2018 (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
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4. Marián Tomajko- člen
5. Ladislav Vaškovič- člen
6. Mgr. Miroslav Ďuráček- člen
7. Emil Hudák- člen
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Prizvaní:

PaedDr. Dušan Husár - primátor mesta
Ing. Marián Kováč - prednosta MsÚ
Ing. Júlia Bacigálová - vedúca odd. IV a HČ
Eduard Čechovič - poverený zastupovaním riaditeľa TSM

Sekretár komisie: Ing. Veronika Sýkorová
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