Zápisnica
zo zasadnutia Komisie dopravy pri MsZ mesta Nová Baňa
dňa 19.06.2017 o 15.30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Novej Bani.
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Tomáš Palaj - predseda komisie, ktorý privítal
všetkých prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:
> Počet prítomných členov je 6
> Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 1
> Komisia je uznášaniaschopná
> Členovia komisie súhlasili s nasledovným programom zasadnutia:
Program:
Otvorenie
1. Plán údržby miestnych komunikácií na rok 2017
2. Prerokovanie návrhu riešenia situácie križovatky Školská - Kollárova
3. Podnety od občanov
4. Diskusia
Záver
Rokovanie:
K bodu č. 1: Plán údržby miestnych komunikácií na rok 2017
Riaditeľ TS Nová Baňa František Bakoš oboznámil členov komisie s doteraz realizovanými
opravami miestnych komunikácií v roku 2017 zo schválených výdavkov v rozpočte mesta.
Jedná sa o opravy plátaním nasledovných miestnych komunikácií: Hrabcova cesta, časť
Prírodnej a časť Kolibskej cesty, časť Záhrbskej (po Ľ. Štrbu), Tajch a Kamenárska.
Ďalej navrhuje navýšiť rozpočet o nasledovné výdavky:
Bežné účelové výdavky
Číslo
Klasifikácia Stredisko
programu

5.2.1.

04.5.1.

101

5.2.1.

04.5.1.

101

5.2.1.

04.5.1.

101

5.2.1.

04.5.1.

101

5.2.1.

04.5.1.

101

Program

Údržba MK
Asfaltovanie vjazdov
dodávateľsky
(ul. Cintorínska)
Asfaltovanie
odstavných plôch
dodávateľsky
(parkovisko pri
cintoríne, parkovisko
škôlka ul. Nábrežná,
parkovisko Nábrežná)
Údržba MK súvislým
asfaltovaním
dodávateľsky
Vysprávky MK oprava výtlkov

Výdavková Nákladová
Schválený
položka
položka

10000

Návrh
úpravy

Rozpočet
po
úprave

132110 142110

635006

511

0

26110

26110

635006

511

0

29700

29700

635006

511

0

50000

50000

635006

511

10000

25000

35000
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Bežné účelové výdavky - Projekt 5.2.1. Údržba MK
- Asfaltovanie vjazdov dodávateľsky – jedná sa o verejné priestranstvá pri bytových
domoch č. 12, 16, 32, 34, 36, 38 (vstupy č. 1-5) na ul. Cintorínska. Navýšenie
o 26 110 € je na základe prieskumu trhu.
- Asfaltovanie odstavných plôch dodávateľsky (parkovisko pri cintoríne, parkovisko
škôlka, ul. Nábrežná) – jedná sa o vyasfaltovanie existujúcich parkovísk pri cintoríne,
parkovisko pri škôlke na ul. Nábrežnej a parkovisko na ul. Nábrežnej pri bloku B.
Asfaltovanie bude vykonané dodávateľsky. Suma vo výške 29 700 € je stanovená
na základe prieskumu trhu.
- Údržba MK súvislým asfaltovaním dodávateľsky – výdavky vo výške 50 000 € sú
určené na opravy MK asfaltovaním dodávateľsky na vybratých uliciach: ul. Hrádza
(od bývalého židovského cintorína po križovatku Viničná – Kútovská) a ul.
Kamenárska. Na ul. Hrádza bude opravený úsek v dĺžke 204 m, v šírke 5 m,
v celkovej výmere 1020 m2 Na ul. Kamenárska bude opravený úsek v dĺžke 212 m
a šírke 5 m, v celkovej výmere 1060 m2. Jedná sa o úsek pri rodine Brodzianskej
a Budinskej. Opravy budú vykonávané finišérom.
- Vysprávky MK – oprava výtlkov – navrhuje sa navýšenie tak, aby bolo možné
zaasfaltovať výtlky na všetkých miestnych komunikáciách, nielen najkritickejších.
Oprava sa bude týkať ulíc: Matiašova,
Podhorská, Slnečná, Hornozemská,
Štefankova, Legionárska, Robotnícka, Brezová, Pod Zvoničkou, Laznícka, Prírodná,
Slameníkova, Nemocničná, Banícka, Šibeničný vrch, Bôrina, Sedlová, Chotár.
Kapitálové výdavky
Číslo
programu

Klasifikácia

Stredisko

Program

5.2.1.

04.5.1.

101

5.2.1.

04.5.1.

101

Údržba MK
Vybudovanie odstavnej
plochy na ul. Nábrežná dodávateľsky

Výdavková Kód
Návrh
Schválený
položka
zdroja
úpravy

717001

46

Rozpočet
po
úprave

0

13400

13400

0

13400

13400

Kapitálové výdavky - Projekt 5.2.1. Údržba MK
- Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná – jedná sa o vybudovanie odstavnej
plochy na ul. Nábrežná pred blokom E dodávateľsky
Záverečné stanovisko k bodu č.1:
Komisia dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani:
• Berie na vedomie plán údržby miestnych komunikácií na rok 2017 predložený riaditeľom TS
Nová Baňa, Františkom Bakošom.
15:55 Odchod Františka Bakoša zo zasadnutia komisie dopravy.
K bodu č. 2: Prerokovanie návrhu riešenia situácie križovatky Školská - Kollárova
Predseda komisie dopravy Ing. Tomáš Palaj predstavil projekčný návrh riešenia križovatky
Školská - Kollárova, vypracovaný Ing. Danou Tatarkovičovou, projektantkou dopravných
stavieb. Predseda komisie v zhode s členmi komisie vyjadril pochybnosť, či predložený návrh
zlepší dopravnú situáciu na problematickom úseku. Zrušením jestvujúceho využívaného
priechodu sa skomplikuje situácia pre chodcov a umiestnením autobusovej zastávky v
priebežnom jazdnom pruhu budú obmedzení vodiči v smere Školská – Bernolákova/Štúrova.
Členovia komisie vyjadrili názor, že dopravnú situáciu na uvedenom úseku by zrejme vyriešil
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len kruhový objazd, no zároveň skonštatovali, že vzhľadom na náročnosť jeho
situovania, technickej realizácie a finančných požiadaviek je takéto riešenie momentálne
nereálne. Ing. Katarína Jančeková pripomenula, že stavebné úpravy sa majú realizovať z
rozpočtu správcu ciest III. triedy určeného na údržbu ciest a nie je možné z neho financovať
takú rozsiahlu investíciu ako kruhový objazd. Komisia dopravy po prehodnotení
predloženého projekčného návrhu sformulovala nasledovné pripomienky:
- Zachovať priebežnosť pruhu Školská – Štúrova, presunúť zastávku tak, aby nebránila
priamemu prejazdu uvedeným pruhom bez obchádzania autobusov. (Navrhované riešenie
by mohlo spôsobiť neprehľadnú situáciu, hlavne v rannej špičke a nabádať vodičov, aby
obchádzali autobus cez odbočovací pruh.)
- Umiestniť priechod pre chodcov na Školskej ulici poniže zastávky pri predajni COOP
Jednota, oproti rohu budovy Spojenej školy - bývalého DÚ. (Navrhované riešenie
zrušením jestvujúceho priechodu komplikuje situáciu pre chodcov, preto komisia hľadala
možnosť náhradného umiestnenia priechodu.)
Záverečné stanovisko k bodu č.2:
Komisia dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani:
• Predkladá nasledovné pripomienky k projekčnému návrhu riešenia križovatky Školská Kollárova, vypracovanému Ing. Danou Tatarkovičovou:
1. Zachovať priebežnosť pruhu Školská – Bernolákova/Štúrova, presunúť zastávku tak,
aby nebránila priamemu prejazdu uvedeným pruhom bez obchádzania autobusov.
2. Umiestniť priechod pre chodcov na Školskej ulici poniže zastávky pri predajni COOP
Jednota, oproti rohu budovy Spojenej školy, resp. na inom vhodnom mieste.
• Žiada prerokovať pripomienky na pracovnom stretnutí za účelom prerokovania
projekčného návrhu a pripomienok k riešeniu problematického dopravného úseku križovatky ciest III. triedy č. 2512 (Kollárova) a 2513 (Školská) a ich prepojenia
s miestnymi komunikáciami na Námestí sv. Alžbety v Novej Bani a posúdiť možnosť ich
zapracovania do projektu.
K bodu č. 3: Podnety od občanov
Ing. Tomáš Palaj oboznámil členov komisie s podnetom poukazujúcim na parkovanie
motorových vozidiel na odstavnej ploche pri MŠ Nábrežná, kde údajne trvalo parkujú
obyvatelia blízkej bytovky. S podnetom umiestniť dopravné značenie umožňujúce vyhradené
parkovanie pre osoby navštevujúce MŠ sa zaoberal aj tunajší Mestský úrad. Členovia komisie
dopravy sa zhodli, že by bolo ťažké konkretizovať, pre koho je potrebné parkovacie miesta
vyhradiť a tiež je problematické usvedčiť a sankcionovať vodiča, ktorý by takto
nejednoznačne označené miesta využíval. Preto situáciu nevyrieši umiestnenie dopravného
značenia pre vyhradené státie, ale skôr vytvorenie nových parkovacích miest pri bytovom
dome. Odstavná plocha priamo pri škôlke bola už nedávno rozširovaná.
Ďalším prejednávaným podnetom bolo státie motorových vozidiel na ulici Osvety, kde vodiči
často krát stoja na chodníku aj mimo vyznačených parkovacích miest.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. predniesla podnet na obnovu vodorovného dopravného
značenia (DZ) na križovatke MK a cesty III. triedy na ulici M. R. Štefánika na Baníckom
námestí, s čím členovia komisie súhlasili. Ďalej sa spýtala na možnosť už v minulosti
zvažovaného umiestnenia DZ: prednosť protiidúcich vozidiel, resp. prednosť pred
protiidúcimi vozidlami na križovatke Mariánska – Moyzesova, čo sa podľa členov komisie
nejaví ako nevyhnutné.
Na záver Ing. Tomáš Palaj vyjadril názor, že vzhľadom na to, že na ul. Nad Hrádzou sa začalo
realizovať viacero novostavieb rodinných domov by bolo vhodné rozšíriť tu úsek miestnej
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komunikácie, lebo šírka existujúcej miestnej komunikácie nemá parametre postačujúce
pre obojsmernú premávku.
Záverečné stanovisko k bodu č.3:
Komisia dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani ukladá úlohy:
• Preveriť situáciu so státím motorových vozidiel na ulici Osvety u náčelníka MsP zodpovedná Ing. Katarína Jančeková.
• Zistiť možnosť obnovy vodorovného dopravného značenia na križovatke MK a cesty III.
triedy na ulici M. R. Štefánika u správcov MK a cesty III. triedy - zodpovední Ing.
Katarína Jančeková a František Bakoš, riaditeľ TS.
Záver:
Zasadnutie komisie skončené o 17.45 hod. Termín nasledujúceho zasadnutia komisie nebol
zatiaľ určený.
V Novej Bani dňa 19.06.2017
Zapísala:

Ing. Katarína Jančeková

Schválil:
..........................................
Ing. Tomáš Palaj
Predseda Komisie dopravy

