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Zápisnica 
zo zasadnutia komisie dopravy pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) mesta Nová Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 04 .04. 2022 so začiatkom o 15:30 hod. 
 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

ktorá vyhodnotila účasť členov komisie na zasadnutí nasledovne: 

 Počet zúčastnených členov komisie - 6: 

Mgr. Ján Jánošov, Gregor Káder, Maroš Marko, Ing. Katarína Naďová, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Anton Žňava 

 Počet neprítomných, ospravedlnených členov komisie - 2: 

Jozef Bóna, Ing. Matúš Maruniak 

Komisia dopravy je uznášaniaschopná. 

 

 Zasadnutia komisie dopravy sa zúčastnili aj prizvaní:  

Ľuboš Palaj, riaditeľ TS Nová Baňa 

Ján Ševčík, náčelník MsP 

 

 Zapisovateľka: Ing. Veronika Búryová 

 

Komisia sa riadila nasledovným program zasadnutia: 

1. Obhliadky ciest v teréne - Stará Huta, Bukovina, Bačova cesta, Kútovská a ďalšie 

2. Stav návrhov komisie zo zasadnutí dňa 10.1. a 7.2.2022 

3. Parkovanie v Starej Hute 

4. Aktuálne informácie k platenému parkovaniu v meste Nová Baňa (centrum, Kohútovo) 

5. Pasport miestnych komunikácií a oboznámenie sa s mapovým systémom Cleerio 

6. Stav výmeny dopravných značiek 

7. Čistenie a budovanie rigolov v roku 2021 a 2022 

8. Aktuálne informácie k výzve na budovanie cyklotrás 

9. Podnety občanov a členov komisie 

10. Diskusia 

 

ROKOVANIE: 

Bod č. 1: Obhliadky ciest v teréne - Stará Huta, Bukovina, Bačova cesta, Kútovská a ďalšie 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – predsedníčka komisie informovala členov komisie dopravy, 

ktoré miesta je potrebné obhliadnuť osobne. 

Členovia komisie absolvovali nasledovné obhliadky: 

 

 Ing. Martin Graus- oprava cestnej komunikácie v časti Stará Huta 

Na základe obhliadky predmetnej komunikácie bolo zistené, že ide o účelovú komunikáciu. Cesta je 

štrková, pri väčších dažďoch vymývaná. 

 

Ing. Martin Graus- bolo by postačujúce, keby nám mesto vedelo pomôcť s materiálom na opravu 

komunikácie a my by sme si to už upravili vo vlastnej réžii vo forme brigády. 

 

Ľuboš Palaj- Technické služby zabezpečia materiál na opravu komunikácie. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia súhlasí s navrhovaným riešením - Technické služby poskytnú materiál na opravu 

komunikácie v Starej Hute a miestni obyvatelia, resp. chatári svojpomocne zrealizujú potrebné 

práce. 
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 Parkovacie plochy v Starej Hute 

Členovia komisie požiadali náčelníka MsP o vyriešenie dlhoročného majetkového sporu 

na mestskom pozemku (parcela registra E č. 5285, vedený na LV č. 6123) v Starej Hute s pánom 

Mišurom, aby bolo umožnené parkovanie pre návštevníkov Starohutského vodopádu. 

Tak isto žiadajú o vybudovanie parkovacích plôch po pravej strane cesty na pozemku vo vlastníctve 

mesta na parcele registra E č. 3921, vedený na LV č. 3853, v časti pred ukončením miestnej časti 

Stará Huta v smere na Veľkú Lehotu. 

 

 Spevnená plocha - Bukovina 

Podnet na spevnenie mestského pozemku na Bukovine bol predložený od poslanca MsZ Antona 

Žňavu. Po fyzickej obhliadke bol s riaditeľom TS dohodnutý ďalší postup potrebný na vybudovanie 

spevnenej plochy pre návštevníkov turistických trás. 

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia žiada TS o vybudovanie spevnenej plochy na mestskom pozemku na Bukovine. 

 

 Odtrhnutá krajnica cesty - Bukovina 

Podnet na riešenie situácie na miestnej komunikácie Bukovina bol predložený od poslanca MsZ 

Antona Žňavu. Jedná sa o pozemok mesta na parcele registra E, č. 5301/3, vedený na LV č. 6123. 

Po fyzickej obhliadke miestnej komunikácie bolo dohodnuté, že MsP bude komunikovať 

s majiteľom susedného pozemku, ktorý spôsobil poškodenie krajnice. 

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia žiada MsP a správcu MK o riešenie vzniknutej situácie (odtrhnutá krajnica) 

na miestnej komunikácii Bukovina. 

 

 Poškodená miestna komunikácia - Kútovská cesta 

Podnet na riešenie poškodenej miestnej komunikácie bol komisii doručený od p. Bagalu. 

Po fyzickej obhliadke miestnej komunikácie bolo dohodnuté, že TS zrovnajú zvlnenú komunikáciu 

tak, aby bolo možné ju naďalej používať. Kvôli plánovanej výstavbe pôjde o dočasné spevnenie 

komunikácie. 

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia žiada TS o opravu kritického úseku miestnej komunikácie Kútovská cesta. 

 

 Poškodená komunikácia  - Bačova cesta 

Podnet na riešenie poškodenej komunikácie bol komisii predložený od pána Polca. 

Po fyzickej obhliadke bolo zistené, že ide o účelovú komunikáciu. Po konzultácií s predkladateľom 

podnetu bolo dohodnuté, že TS pomôžu s rozhrnutím materiálu na predmetnej komunikácii. 

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia žiada TS o súčinnosť pri oprave komunikácie Bačova cesta. 

 

 

Bod č. 2: Stav návrhov komisie zo zasadnutí dňa 10. 1. a 7. 2. 2022 

 Parkovanie pod Sekvojou 

Maroš Marko- Rozpočet na vybudovanie plánovaných parkovacích miest je niekoľkonásobne 

vyšší, ako sa predpokladalo. Ak sa tu budú v budúcnosti riešiť parkovacie miesta, pravdepodobne 

sa to bude musieť financovať cez súkromného investora. 

 Riešenie odvodnenia Kamenárska (Ľ. Polc) 

Ľuboš Palaj, riaditeľ TS- tento podnet je v riešení. 
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 Blokovanie cesty - p. Hanková 

Ing. Veronika Búryová- je plánované stretnutie s obyvateľmi predmetnej ulice, na ktorom 

by sa vyriešila vzniknutá situácia. Kvôli PN zamestnancov MsÚ sa pracovné stretnutie doposiaľ 

neuskutočnilo. 

 

 Státie na ul. Kalvárskej- častejšie hliadkovanie MsP 

Ján Ševčík- MsP sa týmto podnetom bude priebežne zaoberať. 

 

 Dopravné značenie v križovatke Mariánska- Moyzesova 

Ing. Veronika Búryová- čakáme na stanovisko ODI. 

 

 Parkovacie miesto pre ZŤP pri Dome služieb 

Ing. Veronika Búryová- bola zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko na ODI. 

 

 Doplnenie PD Chodník Kollárova o dorazy + zaslanie na ODI 

Ing. Veronika Búryová- bola zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko na ODI a už bolo na MsÚ 

doručené súhlasné stanovisko. 

 

 Inštalácia automatickej brány + parkovacie miesta vo dvore ZUŠ 

Ing. Veronika Búryová- doposiaľ sa tento projekt nerealizoval. V prípade realizácie budú 

zohľadnené návrhy komisie. 

 

 Analýza intenzity dopravy na ul. Záhrbská 

Ing. Veronika Búryová- na predchádzajúcom zasadnutí komisia odporučila v budúcnosti 

sa zaoberať rozšírením cesty ul. Záhrbská, zatiaľ sa k sledovaniu intenzity dopravy nepristúpilo. 

 

 Križovatka na Námestí sv. Alžbety – komunikovať s BBRSC  

Ing. Veronika Búryová- na BBRSC bola zaslaná žiadosť o opätovné riešenie situácie. 

 

 Priechod cez parkovisko Lidl- komunikovať s Lidlom 

Ing. Veronika Búryová- bola zaslaná požiadavka o pracovné stretnutie. 

 

 Priechod pre chodcov na ul. Železničný rad 

Ing. Veronika Búryová- mesto zaslalo žiadosť správcovi komunikácie, ktorú podpísali všetci 

obyvatelia z predmetnej lokality. 

 

 Ul. Starohutská nad Farmou Boroš- osadenie DZ: Pozor chodci 

Ing. Veronika Búryová- správcovi predmetnej komunikácie bola zaslaná žiadosť o osadenie 

značky pozor chodci a zníženie maximálnej povolenej rýchlosti. 

 

 Osadenie dopravného značenia - Daj prednosť protiidúcim vozidlám na spojnici 

Semmelrock – kostol 

Ing. Veronika Búryová- bola zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko na ODI. 

 

 MsP pri priechode pre chodcov pred školami 

Ján Ševčík- priechod pre chodcov pred školou je nevyhovujúci a sú tam veľké mláky. Je to celé 

problematické. Keď je tam policajt, je nadradený všetkým dopravným značkám, nesie plnú 

zodpovednosť. Dochádza tu ku kolíznym situáciám. 

 

Ing. Katarína Naďová- treba deti naučiť, aby počkali, vytvorila sa skupinka, ktorá sa pustí naraz. 

Pomohlo by, keby bol zákaz zastavenia na chodníku. 
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Ján Ševčík- videl by som možnosť vytvoriť tranzit na ul. Cintorínsku a Nábrežnú. Parkovacích 

miest pri školách je nedostatok. Problém je, že rodič nemá kde zastaviť. 

 

Anton Žňava- za cirkevnou školou je zarastený pozemok, ktorý by mohol byť vhodný 

na vykladanie detí. 

 

Maroš Marko- tam sú problém výhľadové pomery. Z pôvodnej sumy na vybudovanie spevnených 

plôch na Nábrežnej je dvojnásobná suma. Viac ako 30 000 musíme odniekiaľ zobrať. 

 

Ing. Katarína Naďová- nepomohlo by, keby sa parkovisko pri špeciálnej škole vyhradilo 

na vykladanie detí? 

 

Maroš Marko- to sa nám nepodarí zabezpečiť. 

 

Členovia komisie ďalej diskutovali o možnosti moderného výstražného osvetlenia priechodu 

pre chodcov pred školami podľa ponuky zaslanej v roku 2020. 

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia berie poskytnuté informácie o riešení návrhov na vedomie a odporúča bezodkladné 

vybudovanie spevnených plôch na Nábrežnej. 

2. Komisia odporúča mestu osloviť vlastníka (BBSK) a správcu (BBRSC, a.s.) predmetnej 

pozemnej komunikácie (cesta III. triedy č. 2512) so žiadosťou o urgentné riešenie zlého 

odtoku dažďovej vody v úseku priechodu pre chodcov pred školami a tiež so žiadosťou 

o zabezpečenie výstražného osvetlenia priechodu pre chodcov. 

 

 

Bod č. 3: Parkovanie v Starej Hute 

Komisia vykonala obhliadku možných parkovacích plôch v Starej Hute v úvode zasadnutia. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia dopravy odporúča mestu Nová Baňa: 

1. Vyzvať pána Mišuru, aby vypratal neoprávnene zabratý mestský pozemok parcely E č. 5285 

a využiť ho na vybudovanie odstavných plôch pre návštevníkov Starohutského vodopádu. 

2. Požiadať správcu predmetnej cesty III. triedy č. 2512 o súhlas a vytvoriť odstavné plochy 

po pravej strane cesty na konci Starej Huty v smere na Veľkú Lehotu. 

 

 

Bod č. 4: Aktuálne informácie k platenému parkovaniu v meste N. Baňa (centrum, Kohútovo) 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- riaditeľ TS nám poskytol 3 čísla – v januári 2022 bolo 

zaplatených v Kohútove 48 parkovacích sms, vo februári 20 sms a v marci 90 sms. Chcela som 

však, aby sme zanalyzovali, ako funguje zavedené platené parkovanie v oboch zónach. Na dnes 

tieto informácie nemáme k dispozícií. Dalo by sa to pripraviť na najbližšie zasadnutie komisie? 

 

Ľuboš Palaj- áno, zabezpečíme to. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - chodí MsP do Kohútova? Máte z toho nejaké štatistiky? 

Býva to plné? Máme hľadať ďalšie možnosti? 

 

Ján Ševčík- vieme porovnať štatisticky výber parkovného a výber pokút. Chceme pôsobiť 

preventívne a do represie ísť v oprávnených možnostiach. 
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Ľuboš Palaj- navrhoval by som platené parkovanie urobiť aj na parkovisku na Tajchu. Aj údržba 

mestských WC nás niečo stojí a náklady by sa nám vrátili. 

 

Maroš Marko- na potrebu parkovania v Kohútove by som sa opýtal poslancov, ktorí tam bývajú. 

 

Mgr. Ján Jánošov- na zadnom parkovisku dokopy nikto nestojí, nie je tam tabuľa, že sa tam dá 

parkovať. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- platíme niečo navyše správcovi systému, ak máme 1 hod. 

parkovanie zdarma? 

 

Ľuboš Palaj- nie, za to sa nepripláca. 

 

Ján Ševčík- stáva sa nám, že v systéme nie je zaplatené parkovné a vodiči nám preukážu, že si to 

zaplatili a my ich pokutujeme. 

 

Ľuboš Palaj- treba mi to napísať do mailu s konkrétnym dátumom a budeme sa pýtať, prečo to tak 

je. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- dáva MsP aj pokuty? 

 

Ján Ševčík- ukladáme pokutu max .vo výške 10 eur, niektorých riešime pokarhaním. 

 

Hlasovanie č. 1: 

Komisia dopravy odporúča zaradiť plochu nad Kohútovom a parkovaciu plochu na Tajchu medzi 

spoplatnené parkovacie zóny. 

 ZA: 6 

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 0 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - dalo by sa riešiť neoprávnené parkovanie pri zmrzline 

a kebabe? Je to problematické pre chodcov. 

 

Ján Ševčík- venujeme sa tomu v rámci výkonu služby. 

 

Ing. Katarína Naďová- pri priechode pre chodcov oproti zmrzline by prvé parkovacie miesto 

z bezpečnostných dôvodov nemalo byť. Navrhovala by som to 1 parkovacie miesto preškrtnúť kvôli 

rozhľadovým pomerom. 

 

Maroš Marko- pred kebabom parkujú nebezpečne. Treba to riešiť. 

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia odporúča zaradiť parkovacie plochy na Tajchu a plochy nad Kohútovom medzi 

zóny s plateným parkovaním. 

2. Komisia sa bude štatistikami plateného parkovania zaoberať po poskytnutí relevantných 

údajov zo strany TS a MsP dňa 6. júna 2022. 

 

 

Bod č. 5: Pasport miestnych komunikácií a oboznámenie sa s mapovým systémom Cleerio 

Ing. Veronika Búryová- predstavila nový pasport miestnych komunikácií, ktorý bude predložený 

na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. Portál Cleerio sa nepodarilo z technických príčin 

predstaviť. 
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Záverečné stanovisko: 

1. Komisia berie na vedomie, že pasport miestnych komunikácií bude predložený 

na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ a odporúča ho schváliť. 

2. Komisii dopravy bude systém Cleerio predstavený na zasadnutí dňa 6. 6. 2022. 

 

 

Bod č. 6: Stav výmeny dopravných značiek 

Ľuboš Palaj- TS spolupracovali s MsP a to najakútnejšie sa vymenilo. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie. 

 

 

Bod č. 7: Čistenie a budovanie rigolov v roku 2021 a 2022 

Ľuboš Palaj- TS mali minulý rok vyčlenených 31 tis. Eur na čistenie a budovanie rigolov. 

Predstavil zoznam rigolov, ktoré sa robili v roku 2021. Boli to rigoly robené externou firmou, ale aj 

svojpomocne. Prekopávali sa cesty a opravovali sa zničené rigoly popod cestu. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- čo sa plánuje v tomto roku? Treba na to schváliť finančné 

prostriedky? 

 

Ľuboš Palaj- samozrejme, treba schváliť finančné prostriedky. Ide o úseky, kde sa sústredia 

prívalové vody. Môžem poskytnúť zoznam takýchto miest do budúcej komisie. Máme úseky, ktoré 

sa čistia každý rok. 

 

Maroš Marko- v minulosti robili 2 pracovníci celý rok iba na rigoloch. 

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia berie na vedomie zoznam rigolov, ktoré sa urobili a vyčistili v roku 2021. 

2. Riaditeľ TS predloží plán opravy rigolov v roku 2022 na zasadnutie komisie dňa 6. 6. 2022. 

 

 

Bod č. 8: Aktuálne informácie k výzve na budovanie cyklotrás 

Informácie do podkladov poskytla PhDr. Lenka Šubová. Podľa jej informácii žiadna výzva 

otvorená nie je. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- v minulosti sme sa bavili o cyklotrase z mesta na Tajch. 

 

Ján Ševčík- budovanie cyklotrás naráža na rozdrobenosť katastra.  

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia odporúča mestu sledovať výzvy a zapojiť sa do výzvy na budovanie cyklotrás. 

2. Komisia odporúča zamerať sa na trasu z centra mesta cez ul. Spodnú na Tajch, prioritne 

z externých zdrojov. 

 

 

Bod č. 9: Podnety občanov a členov komisie 

 Slavomír Vician- osadenie spomaľovačov na ul. Pod Sekvojou 

Komisia sa už týmto bodom zaoberala v minulosti a odporučila spomaľovače osadiť. 
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Záverečné stanovisko: 

1. Komisia dopravy žiada preveriť riešenie návrhu komisie zo dňa 30. 7. 2020: Správca MK 

navrhne druh vhodného retardéru a rozostupy, aby mohol byť tento zámer odsúhlasený 

na dopravnom inšpektoráte. 

 

Ostatné podnety boli vyriešené v rámci obhliadky v bode č. 1. 

 

 

Bod č. 10 - Diskusia 

 

 Prístrešok na Kňazových lúkach (ul. Kamenárska) 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- budeme budovať nový autobusový prístrešok? 

 

Ľuboš Palaj- keď prejde projekt na zastávky, pridáme ju tam. 

 

 Výtlky 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- máme plán na opravu výtlkov v tomto roku?  

 

Ľuboš Palaj- už sme ich začali robiť. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- informovala členov komisie o schválení plánu súvislého 

asfaltovania na roky 2023 a 2024 na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 23. 2. 2022 uznesením 

č. 17/2022. Mali sme tiež stretnutie poslancov k asfaltovaniu, v akom štádiu je obstarávanie ciest 

plánovaných na súvislé asfaltovanie v roku 2022? 

 

Ľuboš Palaj- externý rozpočtár pripravil výkaz výmer a pán primátor ho pripomienkoval. Dnes mi 

prišlo vyjadrenie k pripomienkovanému návrhu. Ak to bude v poriadku, do 2 týždňov to bude 

vysúťažené. 

 

Maroš Marko- bol by som rád, keby sme do zastupiteľstva mali vysúťažené cesty. 

 

 Dvorová plocha za cirkevnou školou 

 

Ing. Katarína Naďová-  bolo by možné niečím spevniť plochu vo dvore cirkevnej školy, kde bol 

v minulosti prístrešok? 

 

Ľuboš Palaj- z finančných dôvodov by som to len vyštrkoval. Asfaltovanie určite nie. 

 

 

Záver: 

Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie komisie o 18:40 hod. 

 

 

V Novej Bani, dňa 04. 04. 2022 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Veronika Búryová  Schválila: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., v.r. 

predsedníčka komisie 


