Zápisnica

zo zasadnutia komisie dopravy pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) mesta Nová Baňa, ktoré sa
konalo dňa 15 .06. 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 - 7:
Jozef Bóna, Mgr. Ján Jánošov, Gregor Káder (do 18.00 hod), Maroš Marko, Ing. Katarína Naďová,
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava
• Počet neprítomných, ospravedlnených členov komisie - 1:
Ing. Matúš Maruniak
Komisia dopravy je uznášaniaschopná.
• Zasadnutia komisie dopravy sa zúčastnili aj prizvaní:
Ján Ševčík, náčelník MsP
Anton Medveď, Ing. Karol Tužinský na obhliadke v teréne
• Zapisovateľka: Martina Svetíková
Komisia sa riadila nasledovným program zasadnutia:
1. Obhliadky ciest v teréne (parkovanie v Kohútove, ul. Spodná a ďalšie)
2. Stav riešenia návrhov komisie dopravy
3. Štatistika plateného parkovania z pohľadu MsP a TS
4. Riešenie dopravnej situácie na úsekoch ciest vo vlastníctve BBSK (Križovatka ciest Školská
a Kollárová – Námestie sv. Alžbety, zabezpečenie svahu a hromadenie vody na ul. Školská)
5. Plán opravy rigolov v roku 2022
6. Súvislé asfaltovanie a oprava výtlkov v 2022
7. Podnety občanov
8. Diskusia
ROKOVANIE:
Bod č. 1: Obhliadky ciest v teréne – parkovanie v Kohútove, ul. Spodná a ďalšie
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – predsedníčka komisie informovala členov komisie dopravy,
ktoré miesta je potrebné obhliadnuť osobne.
Členovia komisie absolvovali nasledovné obhliadky:
•

Parkovanie v Kohútove

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- obyvatelia sa sťažujú, že návštevníci parkujú po krajoch.
Nevedia o možnosti parkovania na parkoviskách v Kohútove.
Ján Ševčík – na parkovisku už je jedno porušenie zákona, okrem vodorovnej musí byť i zvislá
dopravná značka pre miesto ZŤP. Treba si pripraviť všetky návrhy v rámci dopravného značenia, je
naplánované stretnutie s ODI a bude sa to postupne dávať na poriadok v zmysle právnej legislatívy.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- zaujímalo ju, či bola vydaná rezidenčná karta pre obyvateľov
pri parkovisku.
Ján Ševčík – rezidenčné karty nie sú potrebné, lebo ľudia parkujú pri svojich domoch , vo dvore.
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – p. Hudec sa sťažoval na neporiadok po víkende, ktorý
zanechávajú turisti. Nenachádza sa tu žiadna zberná nádoba na odpad. Bolo by potrebné doplniť
zbernú nádobu na odpad a TS by ju chodili vysýpať.
Ján Ševčík – druhá parkovacia plocha (nad Kohútovom) nespĺňa parametre parkoviska, treba zistiť,
čo všetko je potrebné, aby sme i tam mohli vyberať peniaze za parkovné.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – treba zvážiť výšku poplatku za parkovanie ale tak isto aj
dosledovanie platenia parkovného. Navrhuje kontrolu parkovania MsP cez víkend.
Maroš Marko – navrhol umiestnenie rampy . Každý, čo vojde, bez platenia nevyjde.
Záverečné stanovisko:
Komisia žiada doplnenie zbernej nádoby na odpad na parkovisku v Kohútove.
• Spojovačka Mariánska - Hájska
Napriek dopravnej značke zákaz vjazdu, autá zákaz nerešpektujú, prechádzajú tadiaľ a týmto
prechádzaním narušujú p. Hankovej oporný múr. Z toho dôvodu parkuje dotyčná svoje auto v strede
cesty a znemožňuje prejazd spojovacou uličkou.
Ján Ševčík – navrhuje umiestnenie rampy, TS by si ju mohli odomknúť, ostatné autá neprejdú. Ulička
by zostala priechodná pre cyklistov a chodcov.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – treba dať skontrolovať Google mapy, ktoré touto cestou
navádzajú autá na prejazd.
Záverečné stanovisko:
1. Komisia žiada o kontrolu Google mapy.
2. Komisia odporúča osadiť rampy priechodné pre cyklistov.
• Spojovačka Čierny lúh - Kamenárska
K plánovanému asfaltovaniu sa ozvali s pripomienkami obyvatelia ulice, že nie je doriešené
odvodňovanie. Je potrebné tento problém vyriešiť.
Anton Žňava – z dôvodu šetrenia sa nemusia použiť obrubníky, keďže až do problémového bodu
tečie voda po drenážnych rúrach.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – p. Bakoš sa obáva, že z dôvodu nedoriešeného odvodňovania,
mu voda bude stekať do dvora a nezdá sa mu dostatočné riešenie napojenia na ul. Kamenársku.
Odvodnenie nebolo zahrnuté v projektovej dokumentácii, mali ho vyriešiť TS. Pozrieme si projekt
po návrate z obhliadky. Projektant ešte bude dokumentáciu prerábaťa navrhuje, aby cesta bola
jednosmerná. Bez obrubníkov by mohla zostať obojsmerná.
• Ulica Spodná
Podnet na riešenie situácie na ul. Spodnej zaslala na komisiu p. Mádelová. Žiadala, aby sa riešil
havarijný stav s dažďovou vodou, ktorá na danú lokalitu nekontrolovateľne priteká z ul. Kamenárska.
p. Mádelová – Na ul. Kamenárskej nie je dobre urobené odvodnenie a z tohto dôvodu nám sem ručí
voda. Povrch, čo navozili TS, vymýva. Majitelia poskytnú meter z vlastného pozemku, aby sa cesta
nemusela posúvať. Treba len vypíliť stromy z vrchného pozemku a vybagrovať/vyčistiť rigol, aby
voda mohla odtekať.
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Záverečné stanovisko:
Komisia súhlasí s návrhom p. Spurného ohľadom odstránenia stromov a vyčistenia rigolu.
• Ulica Spodná – susedský spor
p. Mádelová – z môjho pozemku vyteká voda zo zásobníkov dažďovej vody a preteká na susedný
pozemok. Majiteľka sa sťažuje, že to odrádza od predaja a spor sa rieši aj právne. P. Mádelová
požiadala mesto o pomoc pri riešení situácie, pri pomoci s vykopávaním rigolu.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – žiadosť treba posunúť na príslušné oddelenie MsÚ. Môžeme
pozrieť do územného plánu, aké sú plány do budúcnosti, ale riešenie odvodňovania v tomto úseku
momentálne nie je reálne.
• Asfaltovanie ul. Švantnerovej
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - Nie všetky požiadavky ohľadom rekonštrukcie povrchu sa
dostali do zadania, z toho dôvodu dôjde k navýšeniu ceny. Uvedené môže narušiť plán asfaltovania
pre ďalšie cesty.
Ing. Karol Tužinský - V pondelok 20. 6. 2022 sa uskutoční stretnutie riaditeľa firmy Baumann
a zástupcov mesta, TS. Dohodne sa na ďalšom postupe, upresní sa cena dodatočných prác.
Záverečné stanovisko:
Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie.
Bod č. 2: Stav riešenia návrhov komisie dopravy
• Parkovanie v Starej Hute
Anton Žňava - Na strednú plochu (pri p. Mišurovi) TS nasypali na spevnenie odstavnej plochy drť.
Momentálne sú na nej nahádzané haluze. Na hornej časti zatiaľ MsL neurobili pre parkovanie nič.
Záverečné stanovisko:
1. Komisia odporúča plochu na parkovanie oproti nehnuteľnosti pána Mišuru rozšíriť a označiť
informačnou značkou.
2. Na hornej ploche pri tabuľke koniec obce v smere na Veľkú Lehotu požiadať MsL
o vybudovanie odstavnej plochy.
3. Navrhovaná tretia plocha pri kostole závisí od toho, či poslanci schvália kúpu pozemku na
najbližšom MsZ dňa 22. 6. 2022.
• Spevnená plocha - Bukovina
Podnet na spevnenie mestského pozemku na Bukovine bol predložený od poslanca MsZ Antona
Žňavu. Zatiaľ sa v tejto záležitosti nič nespravilo.
• Odtrhnutá krajnica cesty - Bukovina
Poslanec Anton Žňava sa zaujímal, v akom stave je riešenie cesty, kde p. Lenárt odkopal časť
mestskej komunikácie.
Ján Ševčík- nafotili, zdokumentovali stav a posunuli na stavebný úrad. Ak v budúcnosti budú vedieť
poslanci o takýchto podnetoch, môžu takéto zistenia postupovať rovno na stavebný úrad.
• Poškodená miestna komunikácia - Kútovská cesta
Podnet na riešenie poškodenej miestnej komunikácie bol komisii doručený od p. Bagalu.
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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. Zatiaľ nebol návrh vyriešený.
Záverečné stanovisko:
Komisia žiada TS o opravu ul. Kútovskej pri RD Bagalovcov.
• 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:
Komisia žiada TS o súčinnosť pri oprave komunikácie Bačova cesta.
• Riešenie odvodnenia Kamenárska (Ľ. Polc)
Problém stále pretrváva. Odvodnenie sa urobí v spolupráci TS s majiteľom cez jeho záhradu.
Záverečné stanovisko:
Komisia žiada TS o súčinnosť pri odvodnení problémového úseku na ul. Kamenárska.
• Dopravné značenie v križovatke Mariánska – Moyzesova (prednosť protiidúcim
vozidlám) - budú riešené na osobnom stretnutí 20. 6. 2022.
• Parkovacie miesto pre ZŤP pri Dome služieb – povolené, zatiaľ označené nie je.
• Doplnenie dorazov pred ZUŠ – povolené, nenainštalované.
• Priechody pre chodcov (Lidl, Železničný rad) – s Lídlom sa stretnutie zatiaľ nerealizovalo,
zo Slovenskej správy ciest boli ohľadne Železničného radu doručené podmienky, ktoré mesto
momentálne nie je schopné splniť.
• Navrhované úpravy na cestách v správe BBRSC – riešené v samostatnom bode č. 4.
• Vybudovanie spevnených plôch na Nábrežnej – zatiaľ nerealizované, v rozpočte sú
finančné prostriedky vyčlenené.
• Osadenie retardérov Pod Sekvojou – mesto nesúhlasí s realizáciou tohto návrhu komisie.
• Zrušenie prvého parkovacieho miesta pri priechode pre chodcov pri zmrzline
(z bezpečnostných dôvodov) – nesplnené.
• Parkovisko vo dvore ZŠ sv. Alžbety – nesplnené.
Bod č. 3: Štatistika plateného parkovania z pohľadu MsP a TS
Členom komisie boli doručené pracovné materiály z analýzou plateného parkovania.
Komisia vykonala obhliadku možných parkovacích plôch v Kohútove v úvode zasadnutia.
Tab.1: Štatistiky plateného parkovania počas mesiacov január – máj 2022:
Mesiac/
miesto
Január
Február
Marec
Apríl
Máj

Centrum (hod.)
Sms Zdarma Automat
1153
840
322,6
1149
818
242,2
1414
1023
388,4
1227
944
338,8
1634
1130
415,8

Háj (deň)
Tržby
Denný Zdarma Chybný Centrum
Háj
48
63
81
737,80 €
144,00 €
20
42
38
695,60 €
60,00 €
92
85
56
901,20 €
276,00 €
156
62
0
782,90 €
468,00 €
109
55
0
1 024,90 € 327,00 €
4 142,40 € 1 275,00 €
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Spolu
881,80 €
755,60 €
1 177,20 €
1 250,90 €
1 351,90 €
5 417,40 €

Tab.2: Pokuty vybrané mestskou políciou v roku 2022

Záverečné stanovisko:
Komisia dopravy navrhuje mestu Nová Baňa:
1. rozšírenie plateného parkovania aj na odstavnú plochu nad Kohútovom;
2. ponechanie výšky poplatku – 3 eurá / deň;
3. ponechanie výnimky z platenia pre rezidentov, počas konania omší ako aj hodiny parkovania
zdarma.
Bod č. 4: Riešenie dopravnej situácie na úsekoch ciest vo vlastníctve BBSK (Križovatka ciest
Školská a Kollárová – Námestie sv. Alžbety, zabezpečenie svahu a hromadenie vody na ul.
Školská)
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – podnety išli z komisie dopravy. Primátor chcel k bodu
informovať, ale ospravedlnil sa z neúčasti. Zo stretnutia k riešeniu dopravnej situácie na Nám. sv.
Alžbety vzišiel dopravný prieskum, ktorý zaplatí BBSK a na základe neho sa bude pri riešení tejto
križovatky postupovať. Vyjadrenie BBSK ku križovatke bolo, že najlepšie je zrušiť ostrovčeky.
Žiadam informovať komisiu o výsledkoch prieskumu a o ďalších plánoch s križovatkou.
Druhá vec sa týkala ul. Školskej. Odtok vody pred ZŠ sa realizovať bude, je to vysúťažené, termín
som sa zatiaľ nedozvedela. K zabezpečeniu svahu – MsL tam začali realizovať práce. Vlastnícke
vzťahy sú trochu zamotané, ale svah je relatívne pod kontrolou.
Záverečné stanovisko:
Komisia žiada Mestský úrad do najbližšieho zasadnutia dňa 5. 9. 2022 poskytnúť informácie
o ďalších krokoch, ktoré mesto realizovalo a ako postupuje komunikácia s BBSK
ohľadom križovatky.
Bod č. 5: Plán opravy rigolov v roku 2022
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – riaditeľ TS spravil návrh na opravu rigolov, ale bez uvedenia
súm. Sú tam zahrnuté Bukovina, Viničná, Spodná, Fanadýb, Hájska, Šibeničný vrch, Hrádza pri
Müllerovi, Kútovská a Kalvárska. V roku 2021 sa schvaľovali prostriedky vo výške 30 000 eur až
v septembri, čo bolo dosť neskoro. V 3. zmene rozpočtu pripravenej na MsZ dňa 22.6.2022 nie sú
vyčlenené finančné prostriedky na opravu rigolov. Čistenie rigolov robia TS podľa časových
možností vo vlastnej réžii.
Hlasovanie č. 1:
Komisia dopravy odporúča vyčleniť sumu 15 000 € na opravu rigolov.
• ZA: 7
• PROTI: 0
• ZDRŽAL SA: 0
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Záverečné stanovisko:
Komisia odporúča vyčleniť sumu 15.000 eur na opravu rigolov.
Bod č. 6: Súvislé asfaltovanie a oprava výtlkov v 2022
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - bol vytvorený zoznam ulíc, ktoré sa rozdelili do 3 etáp. V prvej
etape bola vysúťažená ul. Švantnerova, Kolibská a Nálepkova. Na Švantnerovej sme boli v rámci
obhliadky. Na týchto cestách sa podarilo ušetriť, a preto budú môcť byť spravené ulice Sadovnícka
a Štefánkova súvislým asfaltovaním. 3. etapa zahrňuje ul. Čierny lúh – Kamenárska a sú tú viaceré
pripomienky, napr. ohľadom obrubníkov, odvodnenia a celkovo projektovej dokumentácie.
Ing. Katarína Naďová – PD nie je dostatočne podrobne vypracovaná, TS je stručná, chýba riešenie
odvodnenia. Cesta je už zakreslená v katastri ako miestna komunikácia, vďaka tomu vznikla možnosť
realizovať ju vo forme ohlásenia stavebných úprav.
Záverečné stanovisko:
1. Komisia navrhuje z dôvodu urýchlenia investície zmenu zo stavebného povolenia na
ohlásenia.
2. Komisia navrhuje vynechanie obrubníkov z investície.
3. Komisia navrhuje doriešenie odvodňovania dažďovej vody.
Ulica Kalvárska – zničená cesta po výstavbe
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - ulica je zničená po výstavbe domu
Maroš Marko- toto by malo byť riešené v stavebnom povolení, kto cestu zničí, ten by ju mal opraviť.
Cestu obyvatelia prestali používať a chodia vrchnou.
Ján Ševčík – takéto prípady je možné riešiť prostredníctvom nárokovania si poškodenia majetku
mesta.
Záverečné stanovisko:
Komisia navrhuje bezodkladne osloviť stavebníka na opravu cesty do pôvodného stavu na vlastné
náklady.
Požiadavka na komisiu od Ing. Búryovej k zadefinovaniu ciest, ktoré trpia výstavbou a komisia
navrhuje obmedzenie tonáže vozidiel.
Ing. Katarína Naďová – na základe čoho by sme to zadefinovali?
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – sú tu zo strany ľudí pripomienky, že aj novo vyasfaltované
cesty sú preťažované. Kvôli ušetreniu si stavitelia dajú doviesť všetko naraz. Žiada, aby riaditeľ TS
predložil návrh, kde bude obmedzená tonáž.
Ján Ševčík – existuje vyhláška MD SR, ktorá určuje nosnosť cesty. Už pri vydávaní stavebného
povolenia vie Stavebný úrad limitovať prejazd s určenou tonážou.
Ing. Katarína Naďová – mali by sa k tomu vyjadriť TS. Pozrú sa do projektu a vyjadria sa k max.
zaťaženiu áut.
Anton Žňava – k tomuto slúži Cleerio.
Maroš Marko – pri intenzívnom stavebnom ruchu sa cesta zničí či je stará alebo opravená.
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Ján Ševčík – bolo by dobré opýtať sa právničky, keď stavebník spôsobí škodu, čo s tým.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – aký je kontrolný mechanizmus? Vedela by do toho byť
zapojená MsP?
Ján Ševčík – pokiaľ by sme zistili priestupok , tak áno. Jednoznačne by na ceste malo byť dopravné
značenie.
Záverečné stanovisko:
Komisia žiada aby riaditeľ TS na najbližšie zasadnutie dňa 5.9.2022 predložil návrh miestnych
komunikácií, na ktorých navrhuje dopravnou značkou obmedzená tonáž vozidiel.
Oprava výtlkov
Riaditeľ TS zaslal v rámci pracovných materiálov zoznam ciest, kde plánuje alebo už realizoval
opravu výtlkov: Čierny Lúh, Záhrbská, Cintorínska, Nábrežná, Hájska, Hrádza, Prírodná, Vjazd
cirkevná škola, Bukovina
Mgr. Ján Jánošov – po vodároch ostali na ceste na ul. Vršky dva výtlky. TS nech riešia cez vodárov
opravu.
Záverečné stanovisko:
Komisia žiada aby TS dohodli cez vodárov opravu.
18:00 hod.:

Odchod poslanca Gregora Kádera.

Bod č. 7: Podnety občanov
•

BEST PRICE – žiadosť o vyčlenenie parkovacieho miesta

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – majiteľ si uvedomuje, že svojím parkovaním porušuje zákon,
a preto žiada o pomoc pri vyriešení problému s parkovaním. Vo VZN sa uvádza, že vyhradené
platené miesto sa určuje najmä pre ZŤP. To miesto by malo byť platené, keďže vydávame ročné
parkovacie karty.
Členovia komisia zvažovali dve možnosti – vyhradiť parkovacie miesto pred Gymnáziom Františka
Švantnera alebo za prechodom na ulici Osvety. Predsedníčka komisie dala hlasovať o návrhu:
Hlasovanie č. 2:
Komisia dopravy navrhuje prideliť druhé parkovacie miesto po ľavej strane ul. Osvety, pričom prvé
miesto by sa malo z dôvodu bezpečnosti zrušiť.
• ZA: 6
• PROTI: 0
• ZDRŽAL SA: 0
•

Ul. Spodná – p. Mádelová – riešené v rámci obhliadok v teréne. Žiadosť o návrh riešenia
vzniknutej situácie od p. Mádelovej bude posunutá na príslušné oddelenie MsÚ

• Marián Polc – ul. Šibeničný vrch (stekanie vody)
Ul. Švantnerova bola zahrnutá medzi čistením rigolov, tým pádom by tento podnet mal byť čoskoro
vyriešený.
• Štúrova " horná " – parkovacie miesta
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Podnet bol preposlaný z MsÚ. V rozpočte sú prostriedky vyčlenené.
Záverečné stanovisko:
Mestský úrad pripraví odpoveď v znení, že finančné prostriedky vyčlenené sú, parkovanie by sa
malo riešiť tento rok.
•

Zabezpečenie prechodu pre chodcov na ul. Železničný rad - p. Šály

Záverečné stanovisko:
Mestský úrad pripraví odpovedať, že v danom momente to nie je realizovateľné, nie je pripravená
nadväzujúca infraštruktúra. Odvolať sa na vyjadrenie Slovenskej správy ciest.
• Drozdovo – spevnenie prístupovej komunikácie
Vlastníci nehnuteľností žiadajú o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie v časti Chotár od
autobusovej zastávky po lyžiarsky svah.
Anton Žňava – v Cleeriu to nie je miestna komunikácia, je to účelová cesta. Neustále prebieha ťažba
lesnej hmoty.
Záverečné stanovisko:
Požiadavku postúpiť na MsL vzhľadom na to, že sú správcom tejto komunikácie.
Bod č. 8: Diskusia
• Dvor ZUŠ z pohľadu dopravy (parkovanie vozidiel)
Ing. Katarína Naďová - v projekte je kvalitnejšia zámková dlažba, poza budovu pôjde asfalt,
okrajová plocha ostane zeleň.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – vyčlenených je 61.000 eur, parkovacie miesta by vo dvore sú
plánované, počet sa neuvádza.
Záverečné stanovisko:
Komisia berie na vedomie predloženú projektové dokumentáciu.
• Vyhradené parkovacie miesta pre ZŤP občanov
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – na základe smernice je možnosť vyhradiť parkovacie miesto
pre ZŤP. Výhody pre ZŤP by mali byť, ale malo by sa po nejakom čase preukazovať, že nárok trvá.
Evidencia sa vedie, ale nekontroluje sa.
Ing. Katarína Naďová- evidenciu vykonáva MsÚ. Kartičku vydáva ÚPSVaR.
Ján Ševčík – na úrade práce je povolenie na určité obdobie a potom musia opäť požiadať. Navrhuje
vyžiadať údaje z úradu práce.
Záverečné stanovisko:
1. Komisia odporúča aktualizovať smernicu podľa súčasnej legislatívy.
2. Komisia navrhuje spolupracovať pri kontrole nároku na vyhradenie ZŤP miesta s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
•

Legionárska ulica
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Maroš Marko - mesto vybudovalo kúsok cesty, nedotiahlo to do konca, cesta nie je vyasfaltovaná,
obrubníky sú už osadené. Komunikácie nie je skolaudovaná, užíva sa už nejaký čas.
Záverečné stanovisko:
Komisia odporúča dokončenie a skolaudovanie cesty ul. Legionárska (pri Starohutskom potoku).
• Vršky
Mgr. Ján Jánošov - na Vrškoch vodári zahádzali jarok, nechali vykopanú zeminu. Z lesa voda tečie
a vynáša zeminu a kamene na cestu.
Záverečné stanovisko:
Komisia žiada o skontaktovanie TS s vodármi a uvedenie cesty do pôvodného stavu.
• Bukovina
Anton Žňava - na Bukovine sú nájomníci v mestských priestoroch, ktorí robia veľký neporiadok.
Záverečné stanovisko:
Komisia odporúča riešiť podnet s MsP.

Záver:
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie komisie o 18:50 hod.
V Novej Bani, dňa 15. 06. 2022

Zapísala: Martina Svetíková

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