Zápisnica
zo zasadnutia Komisie dopravy pri MsZ mesta Nová Baňa
zo dňa 14.10.2020 o 15:30 hod, na Mestskom úrade v Novej Bani
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Peter Hudec - predseda komisie, ktorý vyhodnotil účasť
členov komisie na zasadnutí nasledovne:
•

Počet prítomných členov 5
(Mgr. Peter Hudec, Maroš Marko, Gregor Káder, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Ján Jánošov,)

•

Počet neprítomných členov 4, ospravedlnení (Matúš Maruniak, Dušan Garaj, Ing. Vladimír
Debnár, Jozef Bóna)

Komisia je uznášania schopná

Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj prizvaný:
• Mária Tuži.iská, občan mesta
• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
• Ing. Jana Šeclová, referent MsÚ
• Mgr. PhDr. Silvia Šikeťová, PhD., referent MsÚ
Komisia schválila nasledovný program zo zasadnutia:
Program:

Otvorenie
1.
Mária Tužinská - Podnety od občanov
2.
Kontrola uznesení
3.
Plán údržby miestnych komunikácií v Novej Bani
4.
Prerokovanie návrhu dopravnej stavby
5.
Podnety členov komisie
6.
Podnety od občanov
• úpravy a rozšírenie miestnych komunikácií
• dopravné značenie
6.
Rôzne
7.
Diskusia
Rokovanie:

1.

Mária Tužinská - Podnety od občanov

Komisie dopravy sa zúčastnila aj Mária Tužinská, ktorá s manželom užíva na Spodnej ulici chalupu
a od roku 2019 im pri prívalových dažďoch začala voda vyplavovať dvor - Ul. Spodná 25, komisia
dopravy v roku 2019 odporučila pri kolaudáciách RD kontrolovať zrealizované vjazdy podľa
povolených projektov napojenia (projekt vjazdu), nakoľko sa blíži kolaudácia novostavby oproti
chalupy Tužinských, kde vlastník novostavby vybudoval s vjazdom príjazdovú cestu napojenú na ul.
Spodnú, a vtedajší riaditeľ TS vyhodnotil situáciu ako dôsledok stekania vody do dvora Tužinským
z rozostavanej stavby. Mária Tužinská na zasadnutí opäť pripomenula, že vytápať ich začalo po tom,
ako sa ulica Spodná pred ich chalupou vyasfaltovala, a to v spáde k ich domu, takže im tečie všetko do
dvora. Riaditeľ TS im ponúkol pomoc zo strany TS, ale zároveň upozornil na to, že takýchto situácií
v Novej Bani je veľa a nie je možné ich riešiť jednotlivo. Predseda komisie navrhol miestnu obhliadku
členmi komisie s riaditeľom TS po zasadnutí alebo v najbližšom čase.
Po prerokovaní bodu Mária Tužinská odišla zo zasadnutia.
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2.

Kontrola uznesení

•

Oprava MK Chotár
- na opravu cesty boli vyčlenené a na MsZ schválené financie vo výške 40 000 Eur, vybrané úseky
budú opravené nástrekom makadamovou metódou (penetračný makadam s dvojitým preliatím
cestným asfaltom) za priaznivých podmienok do konca októbra 2020. Komisia dopravy
diskutovala realizácii opráv cesty a navrhla riaditeľovi TS zabezpečiť k oprave miestnej
komunikácie (MK) Chotár stavebný dozor, a to z dôvodu odkontrolovania postupov realizačnej
firmy pri samotnej realizácii opráv.

•

Dopravné značenie Pod Sekvojou - spomaľovacie pruhy
Na základe odporúčania komisie dopravy z predošlého zasadnutia zo dňa 30.07.2020 sa plánuje na
sídlisku Pod Sekvojou osadiť spomaľovacie pruhy - tzv. retardéri, z dôvodu bezpečnosti
obyvateľov sídliska. Nakoľko MsÚ akciu nového dopravného značenia naplánovalo do roku 2021,
členovia komisie dopravy odporučili zabezpečiť potrebné povolenie na osadenie spomaľovacích
pruhov ešte v tomto roku.

•

Doprava - Tajch - uzavretie poľnej cesty a nové dopravné značenie
Komisia dopravy odporučila vyriešiť čo najskôr najmä prechod vozidiel cez súkromné pozemky
ponad Banícky dvor k bývalej geologickej chate. Zmena dopravného značenia alebo jeho
doplnenie by sa mohlo riešiť komplexne v rámci stavby cyklochodníka s dopravným projektantom
a dopravným inšpektorátom.

•

parkovania pred ZUŠ v Novej Bani - stretnutie so spoločnosťou Lidl
Komisia dopravy sa zhodla na konkrétnom riešení parkovacej plochy pred ZUŠ a návrhu chodníka
k ZUŠ. Komisia navrhuje dať predmetný návrh spracovať vo forme štúdie podľa navrhovanej
myšlienky komisie, pozdĺžne státie popri Kollárovej ulici aj popred ZUS a zachovania zelene
a tiež chodník pre peších až do ZUŠ dopravnému projektantovi, aby bolo možné konzultovať
s ďalšími dotknutými orgánmi, ktorých by sa navrhovaná stavba týkala a tiež je potrebná
konzultácia s BBSC.

•

dopravné značenie na križovatke Moyzesova a Mariánska - prednosť vjazde MsÚ bude rokovať
s ODI o možnom zlepšení dopravy na predmetnom úseku.

3.Plán údržby miestnych komunikácií v Novej Bani

Komisia sa okrem Plánu údržby miestnych komunikácií zaoberalav tomto bode aj návrhom
rozpočtu na opravu ciest na rok 2021. K diskusii o navrhovanej sume predložil primátor mesta zoznam
nákladov na opravy ciest za roky 2011 - 2019, bežné aj kapitálové výdavky na opravy ciest:
- za rok 2011 - spolu výdavky len bežné 78 902 Eur
- za rok 2012 - spolu výdavky len bežné 58 706 Eur
- za rok 2013 - spolu výdavky len bežné 24 201 Eur
- za rok 2014 - spolu výdavky 145 548 Eur, z toho kapitálové 103 088 Eur
- za rok 2015 - spolu výdavky len bežné 18 202 Eur
- za rok 2016 - spolu výdavky len bežné 28 952 Eur
- za rok 2017 - spolu výdavky len bežné 179 114 Eur
- za rok 2018 - spolu výdavky 172 702 Eur, z toho kapitálové 20 075 Eur
- za rok 2019 - spolu výdavky 320 224 Eur, z toho kapitálové 177 720 Eur
Komisia dopravy navrhla sumu do rozpočtu na rok 2021 na opravy ciest vo výške 150 000 Eur, ktorú
odporučili na prerokovanie do finančnej komisie.
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Komisia pokračovala v rokovaní k plánu údržby miestnych komunikácií. Na základe
doručených návrhov od poslancov MsZ, ktorý mali možnosť svoje návrhy posielať na MsÚ, bol na
komisii dopravy predložený zoznam ciest, ktoré odporúčajú opraviť v ďalších rokoch.
Poslancami boli navrhnuté nasledovné cesty: Nábrežná (príjazdová cesta k bytovke pri
škôlke), Štúrova, Májová, Čierny lúh - Kamenárska, Sládkovičova. Štefankova, Podhorská, Slnečná,
Spodná, Viničná, Bôrina, Kútovská, Cintorínska, Záhrbská, Švantnerova, Ul. Dodekova, Slameníkova,
Slameníkova. Sadovnícka, Prírodná, Kolibská cesta, Poliačikova, Lietajova, Matiašova, Fanadýb.
Feriancov rígeľ, Kolibská cesta, Hrabiny, Železničný rad (nad Sečianskym).
V návrhoch bolo aj bližšie určené o aké úseky sa jedná a či by išlo o súvislé asfaltovanie alebo
lokálne opravy. K predloženému zoznamu ciest sa vyjadril priamo na komisii riaditeľ TS, Ľuboš Palaj,
ako správca MK, zároveň vybral cesty alebo ich úseky a určil najvhodnejší spôsob opráv. V diskusii
s poslancami a v spolupráci s riaditeľom TS sa vybrali jednotlivé cesty, niektoré cesty alebo ich úseky
sa vylúčili a navrhoval sa vhodný spôsob opravy (oprava výtlkov, súvislé asfaltovanie, nástrek).
Upravený zoznam ciest, aj s navrhnutým spôsobom opravy bude predložený na vyjadrenie poslancom
MsZ, pričom by sa malo určiť poradie ciest.

Podnety občanov mesta
• Poliačikova cesta:
Keďže V rámci tvorby Plánu údržby miestnych komunikácií v Novej Bani bola medzi cestami
navrhnutá Poliačikova cesta a jedným z podnetov zo strany občana mesta bolo vyriešenie dopravnej
situácie na predmetnej komunikácii, tak komisia dopravy zároveň tento bod prerokovala. Na ceste je
zvýšená premávka z dôvodu návštevy rekreačnej oblasti Tajch a cesta je úzka, autá sa neregulované
navzájom vyhýbajú po okrajoch vozovky, Čím sa ničia aj rigoly ciest, alebo zachádzajú na vjazdy
k domom. Komisia dopravy sa po diskusii s riaditeľom TS zhodla nateraz ako na najvhodnejšom
riešení zrealizovať na vybraných miestach rozšírené plochy pre vyhýbanie vozidiel, ktoré je možné
zabezpečiť aj zo strany TS.

4.Prerokovanie návrhu dopravnej stavby

Komisii dopravy bol predstavený zámer realizácie garáží vo viacerých variantoch súkromným
investorom, na mieste medzi Štúrovou ulicou a ul. Pod Gupňou, pare. č. 187, pričom vjazd by bol
z miesta kde sa odbočuje k bytovkám Štúrova 30, a tiež zo strany kde sa vchádza na spevnené plochu
zo strany ul. Pod Gupňou pri baníckej šachte. Súkromný investor predstavil komisii svoj projekt vo
vizualizáciách a jednom pôdoryse a požiadal mesto o vyjadrenie k možnosti výstavby garáží
v predmetnej lokalite. Zo strany mesta informovala Ing. Šeclová prítomných, že v súvislosti
s územným plánom v rámci predmetného územia je prípustné v tomto území umiestňovať pomocné
objekty a hromadné garáže slúžiace obytným objektom.
Komisia dopravy odporučila realizáciu stavby garáží.
Záver:
Nakoľko zasadnutie komisie dopravy museli opustiť z dôvodu pracovných povinnosti, komisia už
nebola uznášania schopná a ukončená bola o 18:00 hodine. Body, ktoré neboli prerokované na tejto
komisii dopravy budú prenesené na ďalšie zasadnutie, ktoré sa predbežne uskutoční v novembri.

V Novej Bani dňa 19.10.2020
Schválil:

Mgr. Peter Hudec
Predseda Komisie dopravy

Zapísala: Ing. Katarína Naďová
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