Zápisnica
zo zasadnutia komisie dopravy pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) mesta Nová Baňa,
ktoré sa konalo dňa 07 .02. 2022 so začiatkom o 15:00 hod.
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Viktória Valachovičová, PhD.,
ktorá vyhodnotila účasť členov komisie na zasadnutí nasledovne:
 Počet zúčastnených členov komisie - 7:
Mgr. Ján Jánošov, Gregor Káder, Maroš Marko, Ing. Matúš Maruniak, Ing. Katarína Naďová,
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava
 Počet neprítomných, ospravedlnených členov komisie - 1:
Jozef Bóna
Komisia dopravy je uznášaniaschopná.
 Zasadnutia komisie dopravy sa zúčastnili aj prizvaní:
Peter Elias, vedúci dopravy TS mesta Nová Baňa, Mgr. Marta Urdová, riaditeľka Základnej
umeleckej školy Nová Baňa, Mgr. Ivana Vnučková, referentka Mestského úradu pre územný
plán a výstavbu, Ing. Karol Tužinský, predseda komisie územného plánu, životného prostredia
a majetkovej
 Zapisovateľka: Ing. Veronika Búryová
Komisia sa riadila nasledovným program zasadnutia:
Otvorenie
1. Obhliadky v teréne
2. Vplyv navrhovaného územného plánu na dopravnú infraštruktúru
3. Dopravná situácia križovatky Kollárova - Školská (Nám sv. Alžbety)
4. Podnety občanov
5. Diskusia
Záver
ROKOVANIE:
Bod č. 1: Obhliadky v teréne
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – predsedníčka komisie informovala členov komisie dopravy,
ktoré miesta je potrebné obhliadnuť osobne. Obhliadka ďalších lokalít ako napr. Stará Huta,
Bukovina sa uskutoční dňa 04. 04. 2022.


ZŤP parkovacie miesto pri Dome služieb, kde sa nachádza aj Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR)
Tento podnet zaslal do komisie dopravy poslanec mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novej
Bani JUDr. Vladislav Lalka na základe sťažností hendikepovaných občanov, ktorým by
takéto parkovacie miesto pomohlo pri návštevách ÚPSVaR.
Členovia komisie prebrali viaceré možnosti vyznačenia požadovaného miesta a vybrali
najvhodnejšie miesto pre parkovanie ZŤP.

Záverečné stanovisko:
1. Komisia žiada mesto, aby požiadalo Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom
o osadenie dopravnej značky - parkovanie ZŤP na vybranom parkovacom mieste, t.j. prvé
miesto od cesty Bernolákovej, medzi budovou GFŠ a Domom služieb.
 Parkovacie plochy pred ZUŠ
Na základe prerokovania projektovej dokumentácie na predchádzajúcom zasadnutí komisie
dopravy (10. 01. 2022) bolo potrebné priestor obhliadnuť priamo na mieste. Rokovania
komisie sa v tomto bode zúčastnila aj riaditeľka ZUŠ Mgr. Marta Urdová.
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Členovia komisie obhliadli priestor a zhodli sa na potrebe osadenia parkovacích dorazov
na novovytvorených parkovacích miestach, kvôli zachovaniu dostatočnej šírky chodníka
pre žiakov ZUŠ. Členovia komisie tiež obhliadli možnosti parkovania vo dvore ZUŠ.
Mgr. Marta Urdová – požiadala o vyhradenie parkovacích miest pred ZUŠ pre učiteľov a rodičov
žiakov v čase od 11:00 do 16:00. Zvažuje, či do budúcna povoliť parkovanie vo dvore ZUŠ.
Maroš Marko- mala by sa tam urobiť brána na diaľkové ovládanie a prístup dať len učiteľom.
Anton Žňava- popri plote vo dvore je dostatok miesta na parkovanie učiteľov.
Ing. Katarína Naďová- aj zamestnanci Špeciálnej školy parkujú na parkovisku oproti. Keby ZUŠ
nemala miesto vo vnútri, bolo by to iné, ale má ho. Nemusí mať parkovacie miesta pre všetkých
učiteľov. Mali by si hľadať parkovacie miesto tak, ako všetci ostatní zamestnanci v meste.
Záverečné stanovisko:
1. Komisia žiada mesto, aby zaslalo projektovú dokumentáciu chodníka Kollárova
na schválenie Okresnému dopravnému inšpektorátu v Žiari nad Hronom aj s doplnením
pakovacích dorazov.
2. Komisia neodporúča zrušiť parkovacie miesta vo dvore ZUŠ.
3. Komisia odporúča, aby bola brána do ZUŠ zautomatizovaná v rámci výmeny dlažby.
 Rozšírenie komunikácie na ul. Záhrbská
Tento podnet zaslal do komisie dopravy poslanec MsZ v Novej Bani Ing. Karol Tužinský.
Podnet bol prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí komisie dopravy (10. 1. 2022),
avšak bolo potrebné zistiť majetkové vzťahy okolo komunikácie a reálne možnosti v teréne.
Komisia predmetný úsek obhliadla a zhodla sa na tom, že v súčasnosti predmetná
komunikácia postačuje množstvu rodinných domov. V súvislosti s plánovanou výstavbou
v rámci navrhovanej aktualizácie územného plánu navrhuje mestu uskutočniť analýzu
intenzity dopravy a potenciálne úsek s prihliadnutím na majetkové pomery a vytýčené siete
rozšíriť.
Záverečné stanovisko:
1. Komisia odporúča mestu zaoberať sa rozšírením predmetnej komunikácie ul. Záhrbská.
Bod č. 2: Vplyv navrhovaného územného plánu na dopravnú infraštruktúru.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- územný plán bude predložený na schvaľovanie na najbližšom
zasadnutí MsZ s tým, že ak chýbajúce vyjadrenie dovtedy nepríde, nebude sa o tomto bode rokovať.
Mgr. Ivana Vnučková- mali by sme to stíhať.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- myslím si, že je na mieste, aby členovia komisie vedeli, kde
je plánovaná najväčšia výstavba, ktorá určite zaťaží existujúcu dopravnú infraštruktúru.
Mgr. Ivana Vnučková- najviac pozemkov bude schválených na Záhrbe.
Členovia komisie sa bližšie oboznámili s dopravnou situáciou v novom územnom pláne na základe
predložených máp.
Ing. Matúš Maruniak- v prípade poškodenia cesty by to malo fungovať tak, že správca ciest by si
mal cestu prejsť pred stavbou a po stavbe a vždy si ju odfotiť. Tak isto aj v prípade novej cesty,
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vždy musí postaviť cestu ten, kto chce na danom mieste stavať. Cestu po dokončení odovzdá
do správy mesta.
Mgr. Ivana Vnučková- ak je v novom územnom pláne vyznačená nová cesta, uvažuje sa s tým,
že do budúcna tam cesta bude, ale nie, že ju vybuduje mesto.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- máme aj ďalšie prípady v rámci Novej Bane, kde bude
potrebné budovať cestu?
Mgr. Ivana Vnučková- podobná situácia je aj na ul. Spodnej.
Ing. Karol Tužinský- na konci ul. Kútovskej a na Bačovej ceste tak isto pribudne väčšia výstavba.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- ako sú na tom Štále? Aké sú tam najzásadnejšie zmeny?
Mgr. Ivana Vnučková- na ul. Kolibskej bude schválených najviac pozemkov zo Štálov.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- so spojnicou v Kozákovej doline sa asi nič neplánuje. Aj
Tajch bol nakoniec stopnutý a chatová oblasť tam nebude. Môžeme sa pozrieť na pozemky
za Bažantom? Neplánovala sa tam bytovka?
Mgr. Ivana Vnučková- pani Chmolová tam chce mať záhradu a pozemok by nepredala.
Ing. Katarína Naďová- môže zostať cesta nespevnená a nevyasfaltovaná?
Mgr. Ivana Vnučková- napríklad pri rekreačnej chate sa nemusí riešiť asfaltová cesta.
Záverečné stanovisko:
Členovia komisie berú na vedomie návrh aktualizácie územného plánu.
Bod č. 3: Dopravná situácia križovatky Kollárova - Školská (Nám. sv. Alžbety)
Ing. Veronika Búryová- informovala o požiadavke pána primátora. V minulosti sa riešila dopravná
situácia v predmetnom úseku so správcom komunikácie, ale následne sa ukončila do stratena.
Poprosila členov komisie, aby navrhli, čo s touto situáciou ďalej robiť.
Ing. Matúš Maruniak- vyzval by som BBRSC a BBSK, aby prehodnotili dopravnú situáciu
na tejto križovatke.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- je potrebné nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu, hoci
kompetentní sa vymenili.
Ing. Matúš Maruniak- nech správca a vlastník navrhnú riešenie. Vyžiadal by som si prehľad
nehodovosti na tejto križovatke a použil to ako prílohu žiadosti.
Záverečné stanovisko:
1. Komisia odporúča, aby mesto požiadalo správcu o riešenie situácie na križovatke
na Nám. sv. Alžbety.
2. Komisia žiada mesto o obnovenie komunikácie so spoločnosťou Lidl, kvôli umiestneniu
prechodu pre žiakov cez parkovisko.
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Bod č. 4: Podnety občanov
Podnety z predchádzajúceho zasadnutia komisie dňa 10. 01. 2022
 Ľuboš Polc- odvodnenie ul. Kamenárskej
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- ako sme sa pohli v tejto veci od posledného zasadnutia?
Peter Elias - bol tam Ing. Spurný a už sú zakúpené aj žľaby. Aby sa to mohlo realizovať, musí
na to byť počasie. To, čo je tam vymyslené, nie je zlé, ale problém je, že voda pôjde ďalej
na súkromný pozemok.
Ing. Matúš Maruniak- nedala by sa tam urobiť vsakovacia jama?
Peter Elias – vsakovacia jama by rapídne zvýšila náklady na tento projekt. Priamo pod tým
pozemkom je dvojbytovka. Možno budeme mať väčší problém, ako máme.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – napojenie na ul. Kamenársku nevychádzalo výškovo?
Peter Elias - tam je to z obidvoch strán do kopca. Podľa dnes platných noriem dažďovú vodu
nemôžeme zviezť do kanalizácie.
 Osadenie dopravného značenia na križovatke Mariánska - Moyzesova
Ing. Veronika Búryová- mala prebehnúť obhliadka s pracovníkom Okresného dopravného
inšpektorátu v Žiari nad Hronom. Stretnutie bolo odvolané zo strany ODI. Náhradný termín zatiaľ
nevieme.
 Prehľad vymenených dopravných značiek za rok 2021
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- postupne sa na tom pracuje a do zasadnutia dňa 04. 04. 2022
riaditeľ TS tieto informácie pripraví.
 Vyasfaltovanie dvorovej plochy na ul. Krátka
Ing. Veronika Búryová- obyvateľom bola odpoveď zaslaná a ďalej budú komunikovať s TS.
 Odkúpenie pozemkov v Starej Hute oproti kostolu
Ing. Veronika Búryová- doposiaľ som nedostala údaje k predmetnej úlohe.
 Vypratanie pozemku v Starej Hute pod Starohutským vodopádom
Ing. Veronika Búryová- Mestská polícia (MsP) to dostala za úlohu. Čaká sa na nástup nového
náčelníka.
 Ing. Ľuboš Šály – priechod pre chodcov na ul. Železničný rad
Ing. Veronika Búryová- žiadosť mesta na vlastníka cesty I. triedy, t.j. SSC, bude vypracovaná
po získaní podporného stanoviska zo strany obyvateľov tejto miestnej časti.
 Príjazdové cesty – Horný Bexápel a Drozdovo
Ing. Veronika Búryová- podnety boli odstúpené spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
 Ing. Martin Graus - príjazdová cesta k chatám na Starej Hute
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – komisia dopravy so správcom miestnych komunikácií pôjdu
z dôvodu súčasných nepriaznivých poveternostných podmienok na obhliadku dňa 04. 04. 2022.
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 M. Hanková- úplné uzavretie cestnej komunikácie (spojnica Mariánska- Hájska)
Ing. Veronika Búryová- komisia žiadala od pani Hankovej vyžiadať statický posudok. Pán
primátor sa ponúkol, že zorganizuje stretnutie priamo na mieste, aby sme si veci vyjasnili priamo
na mieste.
Ing. Matúš Maruniak- v prípade, že blokujú neoprávnene cestu, treba zavolať policajtov. Kým
nedostanú pokutu, budú tam stáť stále.
Peter Elias – pani Hankovej vadí, že tadiaľ chodia kuriéri. Je to účelová komunikácia pre TS.
Maroš Marko- blokovanie tejto cesty je na pokutu.
 Kunský- parkovanie / zákaz státia na ul. Kalvárskej
Ing. Veronika Búryová- MsP to dostala za úlohu na porade primátora. Mali by hliadkovať
častejšie na tejto ulici a kontaktovať pána Kunského.
Nové podnety:


Katarína Mišurová- riešenie bezpečnosti chodcov na Starohutskej ulici v úseku
štátnej cesty od Podhorskej ulice po Farmu Boroš
Ing. Veronika Búryová- predstavila podnet pani Kataríny Mišurovej, ktorá navrhuje:
a) výstavbu chodníka;
b) zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km / hod.;
c) nainštalovanie radaru;
d) inštaláciu dopravného zrkadla.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- telefonovala som s pánom Ing. Machalom, riaditeľom odboru
cestnej infraštruktúry a územného plánovania BBSK. Chodníky vedľa ciest vo vlastníctve BBSK
a správe BBRSC buduje mesto, na pozemku vlastnom alebo prenajatom, podľa projektu
odsúhlaseného dopravným inšpektorátom.
Maroš Marko - v tomto priestore to nie je technicky možné.
Ing. Matúš Maruniak- nedá sa to vzhľadom na šírkové parametre tejto cesty.
Záverečné stanovisko:
1. Výstavba chodníka nie je možná.
2. Komisia odporúča osadiť dopravnú značku pozor chodci.
3. Ostatné navrhované riešenia komisia nepokladá za realizovateľné, resp. vhodné.


Mgr. Erika Jauschová- jednosmerka resp. prednosť protiidúcich vozidiel na ceste
od Semmerlocku po kostol
Gregor Káder- jednosmerku nemá dôvod tam dávať, lebo tam nie je taká hustota premávky.
Pokiaľ autá nejdú rýchlo, dá sa tam vyhnúť.
Anton Žňava- osadenie značky nič nepokazí, ale nie je to nevyhnutné.
Mgr. Ján Jánošov- chodí tadiaľ 5 áut do dňa.
Záverečné stanovisko:
Komisia navrhuje vyžiadať stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom
k osadeniu značky Daj prednosť protiidúcim vozidlám.
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Bod č. 5 - Diskusia
Ing. Matúš Maruniak- mení sa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a parkovanie
na chodníkoch nebude možné. Tam, kde sú vyznačené parkovacie miesta, to problém nebude, tam
kde sú ľudia zvyknutí parkovať mimo parkovacích miest, to bude problém.
Ing. Katarína Naďová- deti ráno pred školou by sa mali púšťať cez priechod pre chodcov
po skupinkách, nie po jednom. Navrhujem to riešiť s novým náčelníkom MsP.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- bude sa robiť spevnená plocha na ul. Nábrežná. Malo by sa to
sem všetko preklopiť. Pán poslanec JUDr. Lalka navrhol na Školskú osadiť zákaz zastavenia.
Ing. Matúš Maruniak- pekné riešenie pre chodcov by bolo poza Cyklošport, ale to je nereálne.
Anton Žňava- chcel by som navrhnúť vybudovanie odstavnej plochy alebo záchytné parkovisko
pre turistov smerujúcich na Inovec. Za zastávkou na Bukovine sú mestské pozemky (nad garážami),
kde by sa to dalo zrealizovať. Vydalo by tam 10-15 parkovacích miest. Stačilo by to vyštrkovať
a na tabuli vyznačiť kolmé parkovanie. Klietka na komunálny odpad by sa posunula na kraj
a od klietky hore by vznikol priestor, kde ľudia môžu parkovať.
Ing. Matúš Maruniak- ako je na tom múr na ul. Školskej?
Ing. Veronika Búryová- BBRSC má v správe iba komunikáciu, ostatné veci stále neprešli
do správy BBRSC.
Ing. Matúš Maruniak- oceňujem, že MsL vyčistili kopec.
Anton Žňava- kto má na starosti osekanie drevín pri výjazde v križovatke pri Šajtiskách?
Peter Elias- BBRSC to má na starosti, resp. MsL. Správca rieši priestor do 60 cm okolo cesty.
Ing. Matúš Maruniak- bola vyhlásená výzva na budovanie cyklotrás.
Záverečné stanovisko:
1. Komisia odporúča riešiť odstavnú plochu pre turistov na Bukovine.
2. Komisia žiada preveriť záujem mesta o zapojenie sa do výzvy na budovanie cyklotrás.
Záver:
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie komisie o 18:00 hod.
V Novej Bani, dňa 07. 02. 2022

Zapísala: Ing. Veronika Búryová

Schválila: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., v.r.
predsedníčka komisie
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