
Zápisnica 

z pracovného zasadnutia konaného dňa 17.decembra 2015 o 15.30 

hod. na Obecnom úrade v Žiranoch 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Starosta Obce Žirany Ing. Jozef Zsebi  otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných 

účastníkov. Oboznámil prítomných, že zasadnutie bolo nutné zvolať z dôvodu sťažnosti 

miestnych občanov, ktorí na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa osobne  

sťažovali na neúnosnú situáciu na ceste č. III/1663 a to jednak z dôvodu, že cesta je zablatená, 

šmykľavá, neupravená a takisto aj z dôvodu, že na ceste stoja nákladné autá, niekedy aj 10 áut 

za sebou. Z týchto dôvodov premávka na ceste je veľmi nebezpečná.  Žiadal zástupcov 

dotknutých inštitúcií, aby sa vyjadrili k danej situácii. 

Zástupca Okresného úradu Nitra, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii – Ing. 

Halla sa vyjadril, že daný problém ťaží každého. Ťažbu kameňa za danej situácie nie je možné 

zakázať, jedine zmierniť situáciu. V minulý týždeň sa bol pozrieť dvakrát na priebeh odvozu 

kameňa, bol aj v Pohraniciach, kde je takisto zlá situácia. Traktor čistí cestu, ale pri 

obrovskom točení nákladných áut nestačí jeden traktor s metlou, a keď napadne sneh, tak to 

nebude vedieť zabezpečiť čistenie. 

Zástupca RSÚC Nitra a.s. – Ing. Andrášik uviedol, že kameňolom Pohranice asi pred dvomi 

mesiacmi prejavili snahu a požiadali RSÚC o pomoc pri čistení cesty.  Majú dve umývacie 

zariadenia, a čistia – umývajú autá priamo v kmeňolome. Kameňolom Žirany neurobili nič, 

alebo len málo, aby zabezpečili tieto úkony. Nevie prečo stoja nákladné autá na ceste, mali by 

stáť v kameňolome, kde by mali zabezpečiť aj čistenie áut. 

Konateľ spoločnosti DOPRAVEX s.r.o. – P. Brzák uviedol, že si nemyslí, že by nič nespravili 

k zlepšeniu situácie, nakoľko zaasfaltovali cestu od hlavnej cesty do lomu. Je pravda, že 

zaasfaltovaná je len jedna strana. Nečistota sa lepí na kolesá áut, traktor to nestíha odpratávať. 

Keď bolo sucho, zabezpečil  aj kropič, aby sa neprášilo. V januári 2016 zaasfaltujeme druhú 

polovicu cesty, a tým pádom by sa už nemala vynášať nečistota na hlavnú cestu. Jarky pri 

ceste sú zanesené, v piatok ukončia na tento rok ťažobné práce, a majú naplánované 

vyčistenie jarkov.  

Na dotaz poslankyne p. Bezányiovej, aby sa vyjadril k tomu, prečo stoja nákladné autá na 

ceste, uviedol, že ohľadne tohto problému mali poradu, a prijali opatrenie, aby neodchádzali 

naraz autá zo stavby, ale postupne.  Ďalej traja ľudia regulujú šoférov kamionov, aby 

nevznikol chaos a aby bola plynulá premávka zabezpečená.  



Vedľa lomu je pozemok bývalých PS,  logisticky bude riešiť , aby nákladné autá stáli na 

tomto pozemku. 

Na poznámku zástupcu RSÚC uviedol, že nečistota na autá sa nalepuje na stavbe a nie v 

lome. 

Poslanec p. Szórád poznamel, že krajnica cesty ani predtým nebola upravená a vyčistená, 

voda nemá kde odtekať, nie je to udržiavané, je tam „bodrel“. Viackrát tam boli problémy 

ešte predtým, ako tam otvorili lom. Treba danú situáciu zmierniť. 

Ing. Valentín Gál  - zástupca RSÚC a.s. Nitra uviedol, že táto situácia bola pred rokmi 

riešená, aj spolu s pánom Brezovským VPP – SPU s.r.o. Kolíňany , terajší „bordel“ je tam z 

kameňolomu. Prekážku na ceste má odstrániť ten, kto to spôsobil. Terajší stav premávky nie 

je riešený ani dopravným značením. 

Ing. Ladislav Bezáni, zástupca výboru SIRA poznamenal, že by bolo vhodnejšie v kratšom 

termíne osadiť dočasné dopravné značenie, aby sa predišlo prípadným dopravným nehodám. 

Zástupca OÚ – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii Nitra uviedol, že v januári 

2010 bola daná žiadosť na vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značky. 

Určitá firma tam osadila značky bez súhlasu Okresného úradu Nitra.  Krajský dopravný 

inšpektorát vie o tejto problematike. Okresný úrad nevydal dopravné určenie, či pochybila 

firma LEMUS, alebo DOPRAVEX, nevie. Žiadosť od firmy DOPRAVEX s.r.o. na dopravné 

určenie neevidujú. 

Ďalej uviedol, že osoba, ktorá riadi nákladné autá musí byť vybavená, na to určená. Z ich 

strany je iniciatíva na vyriešenie tohto problému. 

Predseda pozemkového spoločenstva SIRA uviedol, že medzi pozemkovým spoločenstvom a 

firmou DOPRAVEX s.r.o. je uzatvorená nájomná zmluva. Podľa neho situáciu ohľadne 

nákladných áut má zabezpečiť dopravca, ktorý musí upozorniť svojich vodičov na dodržanie 

legislatívy. Ďalej uviedol, že keď v máji čistili jarok, konáre nechali zrezané, a teraz potlačili 

špinu do jarku, ktorý je plný. Kto je zodpovedný? On upozornil na to aj starostu obce, že tam 

zostali tie konáre v jarku. 

Zástupcovia RSÚC Nitra a.s. uviedli, že konáre boli zrezané ešte v máji, a jarok už odvtedy 

bol účinný a dobre odvádzal vodu z cesty. Nachádza sa tam odvodňovací priepust, ktorý je 

zanášaný zeminou, ktorá je autami vynášaná z kameňolomu. 

Poslanec Ing. Andrasko uviedol, že firma DOPRAVEX s.r.o. nevenovala  tomu dostatok 

pozornosti, a celú situáciu zobrala na ľahkú váhu. Treba spraviť všetko, aby situácia bola 

vyriešená, aby nedochádzalo k dopravným nehodám. Navrhol prijať opatrenia. 

Poslanec Ing. Bencz Mário uviedol, že dopravca môže svojich vodičov regulovať aj s 

vysielačkami alebo inými technickými prostriedkami, treba len komunikovať. Znečistenie áut 

môže byť iba z lomu, je nemysliteľné, aby to bolo zo stavby.  Preto treba čistiť autá v lome, 

aby sa tá nečistota nedostala dole na cestu. 



Starosta obce navrhol prijať opatrenia s určením dátumu splnenia: 

- zabezpečiť osadenie dopravných značiek – do 31.1.2016 

- cez dopravcu zabezpečiť koordináciu dopravy 

- vstúpiť do kontaktu s majiteľom susedného pozemku 

- zabezpečiť čistenie áut  v lome 

- zaasfaltovať druhú časť príjazdovej cesty 

Konateľ spoločnosti DOPRAVEX s.r.o. – P. Brzák bez pripomienok  a výhrad prijal všetky 

opatrenia a prisľúbil ich plnenie. 

Na otázku, keď nemá žiadne výhrady voči týmto opatreniam, a na tieto nedostatky už bol 

upozornený zo strany majiteľa pozemku, prečo sa doteraz nesnažil tieto problémy odstrániť,  

aby nedošlo až k takej situácie, aby sa ľudia sťažovali, odpovedal, že sa to snažil riešiť, 

hovoril aj s dopravcami, chcel vybaviť, aby bol len jeden dopravca. 

Ďalšie návrhy ani dotazy zo strany prítomných účastníkov neboli, preto starosta obce ukončil 

zasadnutie. 

 

Zapísala – Adriana Bezányiová, poslankyňa OZ 

 

Overil – Ing. Jozef Zsebi, starosta Obce Žirany 

 

 


