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

ktoré sa konalo dňa 05. 09. 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: 

Mgr. Ján Jánošov, Gregor Káder, Maroš Marko (do 17:30), Ing. Katarína Naďová, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Anton Žňava, Jozef Bóna 

 Počet neprítomných, ospravedlnených členov komisie - 1: 

Ing. Matúš Maruniak 

Komisia dopravy je uznášaniaschopná. 

 

 Zasadnutia komisie dopravy sa zúčastnili aj prizvaní:  

Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS mesta Nová Baňa 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa  

Ing. Jozef Spurný, vedúci oddelenia, drobné stavby, výruby drevín 

 Zapisovateľka: Alexandra Valková 

 

Komisia sa riadila nasledovným program zasadnutia: 

Otvorenie 

1. Obhliadka miestnych komunikácií 

2. Stav riešenia návrhov komisie 

3. Aktuálny stav opravy ciest (súvislé asfaltovanie, výtlky, rigoly) 

4. Budovanie odstavných plôch na sídliskách 

5. Podnety občanov 

6. Diskusia 

Záver 

 

ROKOVANIE: 

Bod č. 1: Obhliadka miestnych komunikácií 

 

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

ktoré miesta je potrebné obhliadnuť osobne 

 

Členovia komisie absolvovali nasledovné obhliadky: 

 

 Nová odstavná plocha pri ulici Nábrežná 
 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – v projekte sme odstránili jedno parkovacie miesto, lebo 

som chcel zachrániť lipu, tak je tu o jedno parkovacie miesto menej, a súčasťou tohto stavebného 

povolenia je aj vyasfaltovanie celého dvora, ktorý zasahuje až bytovkám. My sme potrebovali 

vyriešiť problém s parkovaním, pretože tento projekt zabezpečí vybudovanie ďalších 8 parkovacích 

miest popri garážach, ale v rámci projektu je naplánované aj odstránenie týchto piatich ihličnanov 

a o tom by som sa rád porozprával. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – parkovanie by sme neriešili pozdĺžne, ale priečne kvôli 

stromčekom? 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – to ešte vyžaduje debatu. Tento projekt zatiaľ stál 21.000 € 

z plánovaných 40.000€.  

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – a riešilo by sa to ešte tento rok? 
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Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - spoločnosť zodpovedná za práce sa vyjadrila, že je 

schopná tento projekt spraviť na konci septembra. Žiadali sme od nich cenu a keď dostaneme 

vyjadrenie, budeme presne vedieť, kedy to bude možné dokončiť. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – myslela som, že to bude trochu väčšieho rozsahu, neviem 

takto vyhodnotiť, koľko úžitku tento projekt priniesol. 

 

Ing. Jozef Spurný – do tohto priestoru sa nič väčšie nedalo napasovať. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – každopádne som rád, že sme zachránili tú lipu. Bol by 

som nerád, keby sme sa museli zbaviť týchto 5-tich ihličnanov, ktoré tu rastú. Najradšej by som tu 

žiadne parkovacie miesta nerobil. Bytovka ich nepotrebuje. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ale tie parkovacie miesta by tu neboli kvôli bytovke, ale 

kvôli ránu, kedy rodičia vozia svoje deti do škôlky a školy. 

 

Maroš Marko – ja by som tu tie stromy nechal. Ale keď sme takúto vec spravili naposledy v inom 

projekte na Štúrovej ulici, ľudia sa na to chodili sťažovať. Ťažko vyhovieť všetkým.  

 

Ing. Jozef Spurný – tento projekt bol navrhnutý s cieľom vytvoriť čo najviac parkovacích miest. 

V rámci projektu sa aj v mieste, kde rastú ihličnany nachádzajú parkovacie miesta. 

 

Maroš Marko – navrhujem kompromis a síce urobiť niekoľko parkovacích miest pozdĺžne s tým, 

že by sme zachovali stromčeky tak, ako sú. Na dĺžku sa sem zmestia 3 alebo 4 parkovacie miesta. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – tento bod uzavrieme po návrate na Mestský úrad. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia dopravy odporúča realizáciu druhej fázy podľa projektovej dokumentácie na Nábrežnej 

ulici na jar 2023, podľa hlasovania uvedeného v bode č. 4. 

 

 Švantnerova ulica 
 

O Švantnerovej ulici prebehla krátka diskusia na Nábrežnej ulici, nakoniec sa komisia rozhodla 

obhliadku nerealizovať, nakoľko projekt ešte nie je dokončený, termín je do 15.9.2022. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – od poslednej obhliadky mali pribudnúť obrubníky 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – obrubníky pribudli iba na vybraných miestach, kde boli vyhodnotené 

ako potrebné a do 15.9. bude asfaltovanie dokončené a projekt odovzdaný. 

 

 Plánovaná odstavná plocha na sídlisku Štúrova 
 

Ing. Jozef Spurný – popri týchto kontajneroch bude vjazd na parkovisko cez súčasný chodník, kde 

sa zmestí 11 parkovacích miest. Chodník poza parkoviskom treba dokončiť, lebo je prerušovaný. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia vykonala obhliadku miesta, na ktorom je naplánovaná stavba odstavnej plochy.  

 

 Tajch 
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – Táto cesta je zničená, zvlnená tým, že tadiaľto často jazdia 

veľké nákladiaky. Občania sa sťažujú na veľkú prašnosť spôsobenú tým, že cesta je veľmi blízko 

ich chát a žiadajú o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30km/h a prípadne povolenej 

maximálnej tonáže. Intenzita áut je dosť veľká a niektoré nižšie osobné vozidlá majú problém 

prejsť práve kvôli zvlnenej vozovke, keď dostatočne nespomalia. 

 

Maroš Marko – táto komunikácia nebola projektovaná na takéto veľké vozidlá. Nevidím však 

zmysel v obmedzení tonáže ani obmedzení rýchlosti. Mestskí policajti nemôžu len tak prísť 

a odvážiť vozidlo, kamery tu nemáme. 

 

Anton Žňava – použime mechanickú zábranu 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – stačilo by, keby sa tu mestskí policajti občas ukázali, spolu 

s obmedzením rýchlosti by to mohlo fungovať. 

 

Ing. Jozef Spurný – zníženie rýchlosti môžeme riešiť cez dopravný inšpektorát. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia odporúča s asfaltovaním počkať, kým sa ukončia všetky stavebné práce pri danej 

komunikácií, nateraz opraviť aspoň dočasne len v rámci odstránenia nebezpečných nerovností 

vozovky. Ďalej odporúča Mestskému úradu pripraviť dokumentáciu potrebnú k zníženiu 

maximálnej povolenej rýchlosti a požiadať o inštaláciu značiek na dopravnom inšpektoráte. 

 

Bod č. 2: Stav riešenia návrhov komisie 

 

 Parkovanie Kohútovo 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – prišli sme na to, že spoplatnenie parkovania v Kohútove, 

časť ul. Hájskej, nie je riešené v súlade s platnou legislatívou. Rovnako nie je možné spoplatniť 

štrkové plochy nad Kohútovom. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie. 

 

 Spojovačka Mariánska – Hájska 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – cesta sa zahradí a bude prechodná len pre chodcov 

a cyklistov. Čakáme na nejaké povolenia ohľadom toho zahradenia? 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – predchádzajúci pán riaditeľ mi k tejto problematike nič neodovzdal, 

určite je možné dať tam zábranu. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – my sme sa snažili zabrániť tomu, aby majitelia blokovali 

cestu pre chodcov aj pre cyklistov. V súčasnosti tadiaľ prechádzajú autom turisti smerujúci 

k rozhľadni, čo znepríjemňuje život domácim. Preto sme navrhli zábranu. 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – ale ako to vyrieši situáciu? Pani sa do domu musí dostať autom. 

 

Anton Žňava – pani tam stojí len kvôli tomu, aby tadiaľ nikto nešiel. Tam, kde stojí s predkom 

auta, by sa dala zábrana so zámkom, aby sa to dalo otvoriť v prípade potreby. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia odporúča riaditeľke TS zrealizovať zábranu voči prejazdu autami. 
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 Ulica Spojná – odvodnenie 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pán Spurný, ako sa to ďalej rieši? V akom je to stave? 

 

Ing. Jozef Spurný – bol som tam osobne, bolo to vyčistené, ale bohužiaľ je to zanesené znova 

a deje sa to po každom väčšom daždi. Pani Tužinská prosí o to, aby sa to riešilo. Bolo by potrebné 

urobiť veľký rigol, na cestu dať mrežu a nepustiť tú vodu až dole, aby sa problém vyriešil.  

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia súhlasí s návrhom Ing. Spurného. 

 

 Parkovanie v Starej Hute a na Bukovine 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – toto riešime viac menej celé volebné obdobie. Čo sa týka 

parkovania v Starej Hute, tie plochy sa už realizujú? 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – na konci Starej Huty je to zrealizované. Dávala sa tam veľká rúra, 

aby pokračovalo odvodnenie a začíname dovážať krajnice. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – oproti kostolu sme kupovali pozemok pre účely parkovania. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – pozemok sme kúpili, už sme ho vyplatili. 

 

Ing. Jozef Spurný – určite by bolo osadiť nejakú informačnú tabuľu. 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – s tým súhlasím. Ešte by som navrhla očíslovať parkoviská a aj to dať 

na tabuľu, aby mali turisti informácie. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – Na začiatok Starej Huty dať informačnú tabuľu, že takéto sú 

možnosti parkovania. 

 

Andrej Žňava – jednoznačne by to tam bolo nejako skultúrniť. Chcel by som, aby sa do toho 

zapojila Mestská polícia. Na tom parkovisku oproti pánovi Mišurovi, nazvime ho parkovisko č. 2, 

trčí veľká lieska. Treba ju odpíliť a trochu to tam vyrovnať.  

 

Maroš Marko – parkovisko č. 2 je opakovane zatarasené miestnym, zišlo by sa ho osvetliť a osadiť 

tam kameru. Akonáhle spácha nejaký priestupok, budeme to riešiť. Dáme tam tabuľu, že tento 

priestor je monitorovaný kamerovým systémom.  

 

Anton Žňava - a teraz k tomu spodnému parkovisku. Pán primátor povedal, že pozemok je 

kúpený? Máme na to už aj nejaký plán? 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – zatiaľ nemáme žiadny plán. Je to spevnená plocha. 

 

Hlasovanie č. 1: Komisia dopravy odporúča vytvoriť na Starej Hute tri parkovacie plochy 

 ZA: 6 

 PROTI: 1 

 ZDRŽAL SA: 0 
 

Záverečné stanovisko: 

Komisia odporúča, aby mesto osadilo novú kameru na parkovisku v Starej Hute a informačné 

tabule k parkoviskám. 
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – A teraz k Bukovine. 

 

Anton Žňava – tam sme sa zatiaľ nedostali k ničomu. Robili sme návrh na skultúrnenie okolia 

a vytvorenie parkoviska, ale zatiaľ sa tam nič neudialo. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – my sme tam boli vo februári na obhliadke a riaditeľ TS 

povedal, že to bude realizovať. Prosím novú pani riaditeľku nadviazať na tento plán. 

 

 Kútovská cesta a Bačova cesta - riaditeľka TS potvrdila, že obe komunikácie sú opravené. 

 

 Odvodnenie Kamenárska - riaditeľka TS informovala, že problém plánujú riešiť ešte tento 

rok. 

 

 ZŤP miesto pri Dome služieb - riaditeľka TS potvrdila, že miesto je už vyznačené. 

 

 Dorazy pri ZUŠ - je to takmer hotové, tri dorazy zatiaľ dodávateľ TS nedoručili, keď ich 

dodá, tak sa inštalácia dokončí. 

 

 Zrušenie parkovacieho miesta pri priechode pre chodcov pri zmrzline - nevyriešené 

 

 Vyhradenie parkovacieho miesta pre prevádzku Kebab 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – toto má riešiť mestský úrad, však? 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – áno. Riešili sme to s mestskou políciou, pán parkuje 

na kraji chodníka a tam sa nemá čo parkovať. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pán dával žiadosť na komisiu dopravy o radu, kde parkovať. 

My sme mu určili prvé miesto, ktoré zostane po zrušení prvého nad priechodom, čiže súčasné 

druhé. Odpoveď už dostal z mesta, že sme to navrhli?  

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA –pán, čo robí rozvoz kebabu? 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – áno. Pán žiadal o vyhradenie parkovacieho miesta, čo stojí 

300 € ročne, aj keď to štandardne nefunguje s vyhradením konkrétneho parkovacieho miesta. My 

sme vyšli v ústrety, žeby sa mu vyhradilo druhé parkovacie miesto nad priechodom pre chodcov. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – nie je to pre neho ďaleko?  

 

Maroš Marko – on má tašku, do ktorej si jedlo naloží a nemal by mať problém. 

 

Záverečné stanovisko: 

1. Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie a žiada o dokončenie prác. 

2. Komisia navrhuje, aby si prevádzka Kebab kúpila celoročné parkovanie, pričom mu bude 

vyhradené parkovacie miesto. Mestskému úradu odporúča pripraviť takúto odpoveď. 

 

 Kalvárska zničená po výstavbe – náhrada škody? 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ako sa to vyriešilo? Bude stavebník spolufinancovať opravu? 
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Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – stiahla sa povrchová polámaná vrstva, ale stále tam 

pokračuje stavebná činnosť, takže je v podstate zbytočné momentálne tú cestu vôbec opravovať. 

 

Ing. Jozef Spurný – bolo vyhradených 40 000€ na opravu, z čoho okolo 12 000€ - 13 000€ bude 

potrebných len na odvodnenie. Je to jedna z najstrmších ciest. Túto cestu vyplaví každý väčší lejak, 

pokiaľ nebude jej povrch spevnený. Ani asfalt nie je dobré riešenie, bolo by to treba vybetónovať. 

V prvom rade tu treba urobiť odvodnenie. Navrhol by som tri priečne železobetónové žľaby šikmo 

cez komunikáciu, ktoré budú zachytávať vodu z Kalvárie. Stiahne sa to do šácht na jednej strane 

cesty a bude to potrubím zvedené dole. Toto odvodnenie vychádza okolo 12 000€ - 13 000€. 

Zvyšné peniaze sú určené na betónovanie. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – na minulom zasadnutí sme TS dali úlohu ohľadom určenia 

úsekov vhodných pre obmedzenie tonáže vozidiel. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA –takéto stavby ako má pán Polc už nebude možné stavať, 

hovorím do budúcnosti, pretože sa táto cesta veľmi rýchlo zničila takmer okamžite po tom, ako tu 

niekto začal stavať. Jednoducho nie sú financie na to, aby sa táto cesta opakovane dávala 

opravovať. 

 

17:30 hod. Odchod člena komisie Maroša Marka.  

 

 Aktualizácia smernice o vyhradení parkovacieho miesta pre ZŤP 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – s týmto sme sa zaoberali na podnet pani zo sídliska Pod 

sekvojou. Keď niekto má vyhradené parkovacie miesto ZŤP a tento človek zomrie, tak jeho rodina 

si toto miesto ponechá a používa ho ďalej. Zistili sme, že v tejto smernici úplne chýba kontrolný 

mechanizmus, ktorý by pomohol predísť zneužívaniu. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – toto doriešime. 

 

Ing. Katarína Naďová – v rámci Cleeria sa dá viesť evidencia miest ZŤP pre lepšiu prehľadnosť. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – týchto miesto je okolo 20 v celom meste. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia navrhuje, aby sa zaviedol kontrolný mechanizmus na pridelené parkovacie miesta pre ZŤP. 

 

 

Bod č. 3: Aktuálny stav opravy ciest (súvislé asfaltovanie, výtlky, rigoly) 

 

 Súvislé asfaltovanie 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – Kolibská a Nálepkova sú hotové, na Švantnerovej sa pracuje 

s termínom dokončenia 15.09.2022, Sadovnícka a Štefankova – bola, prosím, už obhliadka? 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – Bola v piatok 2.9. aj v pondelok 5.9., ale nikto sa neohlásil. Dali sme 

osloviť 9 firiem, výzvu dostali mailom. 

 

 Výtlky 
Riaditeľka Ing. Lucia Beťková, MBA dodala fotodokumentáciu o opravených výtlkoch. Opravy 

prebehli podľa plánu. Finančné prostriedky boli vyčerpané 

 



- 7 - 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pani riaditeľka, keby výtlky zostali v réžií TS, dali by sa 

opraviť aj ďalšie? 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – momentálne sme celkom vyťažení a preto neviem nič sľúbiť, asi skôr 

nie tento rok, lebo keby sa aj našli ďalšie finančné prostriedky, zrejme to nestihneme. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – viac než výtlky by som chcel riešiť súvislé asfaltovanie.  

Podľa mňa sú výtlky vyhodenie peňazí, keď sa cesta dá súvislo asfaltovať. 

 

Ing. Katarína Naďová –výtlky riešime hlavne, keď vyžadujú urgentnú pozornosť, pretože 

predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ak chodíte z Kohútova dole tou cestičkou, tam sú tiež 

neskutočné výtlky, prosím pani riaditeľku sa ísť na to pozrieť. 

 

 Rigoly: 

Ing. Lucia Beťková, MBA - čistenie rigolov je v pláne počas jesene na ulici Borošova cesta - 

strojové plus ručné čistenie, dokončenie čistenia rigolu na Bukovine, rigol na Šibeničnom vrchu, 

Kalvárska a iné podľa naplánovaných prác a počasia. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie. 

 

 

Bod č. 4: Budovanie odstavných plôch na sídliskách 

 

 Nábrežná pred MŠ – ukončená 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – na základe vykonanej obhliadky môžeme zobrať vykonanú 

prácu na vedomie s tým, že realizácia druhej fázy sa predpokladá na budúci rok. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – to povolenie platí? 

 

Ing. Jozef Spurný – áno, stavebné povolenie platí dva roky. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – otázkou zostáva, či chceme tie parkovacie miesta všetky 

v počte osem alebo ich dáme pozdĺžne a vyjdú nejaké tri, možno štyri a zachováme stromčeky. 

 

Ing. Jozef Spurný –ľudia sú s tým vysporiadaní, smreky pôjdu preč, lipu sme zachovali na úkor 

jedného parkovacieho miesta, lebo tam by sa určite objavili nejaké pripomienky, ale ľudia sa chceli 

smrekov zbaviť. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – asi by sme mali počkať na to správne vegetačné obdobie, 

kedy sa smreky môžu vyrubovať a presunúť realizáciu projektu na budúci rok. Vypíliť ich 

v novembri  

 

Hlasovanie č. 2 

Komisia dopravy odporúča realizáciu druhej fázy odstavných plôch na Nábrežnej ulici podľa 

projektovej dokumentácie na jar 2023. 

 ZA: 6 

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 0 
 

Záverečné stanovisko: 
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Komisia dopravy odporúča realizáciu druhej fázy odstavných plôch na Nábrežnej ulici podľa 

projektovej dokumentácie na jar 2023. 

 

 Sídlisko Štúrova „horná“ – plánovaná 
 

Mesto pripravilo projektovú dokumentáciu, stavebné práce sa zatiaľ nezačali. 

 

 Budovanie odstavnej plochy na sídlisku Pod sekvojou 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ako postupuje predaj pozemku súkromnému investorovi 

kvôli budovaniu odstavnej plochy na parkovanie? 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – tam by mala byť vyhlásená obchodná verejná súťaž 

o predaj pozemku. 

 

Ing. Jozef Spurný – pozemok má približne 1150 m
2
, dával sa zavkladovať na kataster. Myslím, že 

súťaž ešte nie je vyhlásená. Súťaž bude vyhlásená rovnakým spôsobom ako na bytovku. Vzhľadom 

na terén sa nebudú budovať otvorené parkovacie miesta, ale poschodová garáž. Vychádza tam 

okolo 25 garáží. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – bude sa súťažiť len investor? Projekt máme spravený? 

 

Ing. Jozef Spurný – nie, projekt musí spraviť investor. Tá verejná obchodná súťaž bude vyhlásená 

na odkúpenie pozemku za účelom výstavby poschodových garáží. Prihlásia sa investori a ten, ktorý 

to vyhrá, si dá nakresliť projekt. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – nebolo už pri súťaži pri bytovke podmienkou mať 

vizualizáciu a niečo vedieť predstaviť? 

 

Ing. Jozef Spurný – to môžeme zahrnúť do súťaže, že v rámci verejného obstarávania bude treba 

predložiť aj nejaký prvotný projekt, aby sme mali predstavu, ako to bude vyzerať. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – súťaž bude schválená na septembrovom zastupiteľstve. 

 

Záverečné stanovisko: 

Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie. 

 

Bod č. 5 – Podnety občanov 

 Ulica Mieru pri Rybárskom dome 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pani riaditeľka TS to už vyriešila sama. 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – ja som tam bola na obhliadke, bolo by potrebné poškodený asfalt 

vyrezať, vybrať a následne vysypať frézingom. 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – je to typická účelová komunikácia. Bolo by ideálne, keby 

sa zaradila ako súkromná cesta a rezidenti by sa o to starali sami. 

 

Ing. Katarína Naďová – a tam by neprekážalo, keby sa to odstrihlo od údržby? To je slepá ulica? 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – keby som tam býval ja, chcel by som to tak. Deti sa tam 

môžu hrať, nechodia tam autá popred dom. 
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Ing. Jozef Spurný – v iných mestách majú závoru, majú aplikáciu v telefóne, ktorá pustí iba 

vybraných ľudí, je to ich cesta, ktorú si udržiavajú. Majú to dostupné pre kuriérov, záchranku 

a všetky dôležité vozidlá, ktoré sa taktiež vedia cez závoru dostať, ale cesta je v ich vlastníctve. 

 

Bod č. 6 – Diskusia 

 

 Odvodnenie na ulici Školská pred ZŠ 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - projekt bol zrealizovaný.  

 

 Asfaltovanie od zastávky k bytovke a ústavu na Hrabinách 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – túto akciu ešte bude riešiť BBSK, termín nevieme. 

 

 Križovatka na Nám. sv. Alžbety – aktuálne informácie 
 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – k tomuto som sa chcel dostať už júni, bohužiaľ som tu na 

minulom zasadnutí nebol. S Veronikou Búryovou sme nadviazali na snahy z roku 2017, nasledovali 

nejaké jednania v roku 2019 s pánom Obertášom, ktorý nám tvrdil, že je všetko v poriadku. Naše 

merania, ktoré sme robili s mestskou políciou, s ním ani nepohli. V auguste tohto roku som dostal 

nové merania z Čiech z Brna, ktoré BBSK objednal a tieto merania tvrdia, že všetko, čo tam teraz 

je, nie je v zhode s platnou legislatívou. Bude treba zrušiť zastávku na ulici Kollárovej 

a zintegrovať autobus na zastávku na ulicu Školskej. Priechod pre chodcov na Kollárovej bude 

treba posunúť vyššie. Ďalej by bolo treba pred Hoťapom prerobiť parkovacie miesta zo šikmých na 

pozdĺžne popred obchodný dom kvôli rozšíreniu cesty, ale to nám nedovolia. Zašleme vám 

podklady k nahliadnutiu.  

 

Záverečné stanovisko: 

Členovia komisie dostanú podklady realizovanej analýzy mailom k nahliadnutiu. 

 

 Vršky 
 

Mgr. Ján Jánošov – na Vrškoch je výmoľ, ktorý tam je už dva mesiace, stojí tam voda. 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – bola som sa tam pozrieť s pánom od vodárov, plánujú to opraviť na 

svoje náklady. 

 

Mgr. Ján Jánošov – taktiež je problém, že vodári zahádzali jarok, nechali tam vykopanú zeminu, 

z lesa vyteká voda a vynáša kamene a zeminu na cestu. 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – pôjdeme to obhliadnuť, ale toto mali vodári dať do pôvodného stavu. 

 

Záverečné stanovisko: 

Technické služby vykonajú obhliadku, zabezpečia ďalší postup. 

 

Záver: 

Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie komisie o 18:30 hod. 

 

V Novej Bani, dňa 05. 09. 2022 

 

 

Zapísala: Alexandra Valková  Schválila: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., v.r. 

predsedníčka komisie 


