
                                             Zápisnica  číslo  1/2018
z rokovania zasadnutia komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby 
a verejný poriadok, konanej dňa 05. februára 2018 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici 
_____________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Mgr. Marek Modranský, Mgr. Jakub Gajdošík, Ing. Martin Turčan, 
Ing.Mgr.Pavol Katreniak, p. Milan Smädo, p.Matej Bučko, Mgr. Martin Martinka, Ing. Miroslav 
Snopko, mjr.Mgr.Jozef Golian
Ospravedlnený:  Mgr. Matúš Molitoris
Prizvaní:  Ing. Miroslav Bálint, Ing. Renáta Hláčiková, Ing. Milan Ozdinec 
Hostia: Ing. Peter Chmelík

Program: 
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia komisie dňa 20. decembra 2017

                                                                                              Predkladá: Mária Jagerčíková
      

2. Informácia o rozpočte pre oblasť dopravy, dopravných služieb, cestnej infraštruktúry
Predkladá: Ing. Renáta Hláčiková

3. Informácia o rozvojových projektoch pre zvýšenie bezpečnosti osôb na území mesta
Predkladá: Ing. Miroslav Bálint

4. Príprava VZN o určení priorít účastníkov cestnej premávky pre udržateľnú mobilitu
Predkladá: Mgr. Marek Modranský

5. Riešenie podnetov od občanov v oblasti dopravy
Predkladá: Mgr. Marek Modranský

6. Príprava prvkov pre zvýšenie bezpečnosti  účastníkov cestnej premávky (prechody pre 
chodcov)

Predkladá: Mgr. Marek Modranský
7. Informácia  o stave  rozpracovaných  projektov  (autobusová  stanica,  duobusy,  plán 

udržateľnej mobility)
Predkladá: Mgr. Marek Modranský

8. Riešenie zmluvných záväzkov mesta v MHD
Predkladá: Mgr. Marek Modranský

9. Rôzne
  

Zasadnutie  komisie  otvoril  Mgr.  Marek  Modranský  -  predseda  komisie,  privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom.  
Členovia komisie odsúhlasili program rokovania komisie.
Hlasovanie:  za   9                         proti:   0                          zdržal sa: 0

Bod 1)
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia komisie dňa 20. decembra 2017
Plnenie uznesenia č. 12/2016 –  v platnosti, pokračovať v prípravných prácach  tak, aby bola 
odťahová služba zrealizovaná, v súčasnom období sa pracuje na ustanoveniach zmluvy ohľadom 
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zabezpečenia odťahovej služby v meste -  je pripravená zmluva Mesta s DPMBB, ktorý bude za-
bezpečovať stráženie parkoviska, na ktorom budú umiestnené odtiahnuté vozidla. 
Ing. Miroslav Snopko poskytol informáciu - zo strany DPMBB a.s. sú úlohy zabezpečené, po-
trebné je zabezpečiť úlohy na strane mesta
Plnenie  uznesenia  č.7/2017  –  v  platnosti, osadenie  výsuvných  dopravných  stĺpikov  na 
vjazdoch do pešej zóny ako systémové riešenie ochrany pešej zóny pred nežiadúcou  motorovou 
dopravou.  Dňa  20.10.2017  sa  uskutočnilo  pracovné  stretnutie  za  účelom  ďalšieho  postupu 
riešenia problémov v CMZ.
Ing.  Martin  Turčan  navrhol,  aby  bol  prerokovaný  ako  samostatný  bod  na  najbližšom  
zasadnutí komisie - nesplnené, bude zvolané zasadnutie komisie, na ktorom sa budú riešiť  
problémy v CMZ.

Plnenie  uznesenia  č.16/2017  –  v  platnosti,  rokovať  s  investorom  ohľadom  vybudovania 
podchodu  resp.  nadchodu  na  Vajanského  námestí  a  v  rámci  pripomienkových  konaní  k 
investičným akciám prioritne  požadovať riešenie bezpečnosti  chodcov a  verejnej  hromadnej 
dopravy. 

Plnenie uznesenia č.18/2017  - v platnosti, výkon taxislužieb na území mesta Banská Bystrica 
má  byť  v  súlade  s  bezpečnostnými  a  pracovnými  predpismi  tak,  aby  bola  garantovaná 
bezpečnosť účastníkov tohto druhu dopravy.

Plnenie uznesenia č. 21/2017  - splnené, uznesením číslo 1011/2018-MsZ zo dňa 25. januára 
2018 bolo  schválené  poskytnutie  dotácie  z  rozpočtu  Mesta  Banská  Bystrica  pre  Občiansku 
cykloiniciatívu Banská Bystrica, OZ , ul. Javorová č.7, 974 09 Banská Bystrica vo výške 5 000 
Eur  na  zabezpečenie  projektu  "Podpora  rozvoja  udržateľnej  mestskej  mobility  v  Banskej 
Bystrici". V súčasnosti je už podpísaná aj zmluva o poskytnutí dotácie.
Žiadosť OZ Za dôstojnú Radvaň bola odstúpená do komisie MsZ pre rozvoj mestských častí.  
Dňa 09.01.2018 bolo zaslané vyjadrenie, v ktorom je konštatované, že komisia MsZ pre rozvoj 
mestských častí nemá vo svojej kompetencii prerokúvanie žiadostí o dotácie na projekty, preto 
ani v rozpočte Mesta Banská Bystrica nie sú pre tento účel plánované finančné prostriedky.  

Plnenie uznesenia č.22/2017  - v platnosti,  venovať zvýšenú pozornosť príprave Operačného 
plánu zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica na 
obdobie zimy 2018 – 2019 s ohľadom aj na povinnosť obcí čistiť chodníky.

Plnenie  uznesenia  č.23/2017   -  v  platnosti,  do  najbližšieho  zasadnutia  komisie  pripraviť 
podklady  k  určeniu  skúšobného  priechodu  za  účelom  spustenia  pilotného  projektu  3D 
priechodov, ako pasívneho bezpečnostneho prvku, podľa predloženého príkladu dňa 20.12.2017.

Bod 2)
Informácia o rozpočte pre oblasť dopravy, dopravných služieb, cestnej infraštruktúry
Ing. Renáta Hláčiková - podala informáciu o rozpočte na rok 2018:
- nová položka stočné za zrážkovú vodu na VP a MK vo výške 405 000 €
- stavebná údržba MK (Poľná a Zvolenská cesta) vo výške 1 568 465 €
- navýšenie na položkách MHD - autobusová doprava a MHD - trolejbusová doprava
- ostatné položky na úrovni roku 2017
- upozornila na možnú úpravu  (navýšenie) položky na zimnú údržbu 
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Ing. Miroslav Snopko - navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu predpokladaného náras-
tu mzdových nákladov a taktiež súvisí aj s obnovou vozidlového parku u obidvoch dopravcov.
Mgr.  Marek Modranský – požiadal  o vyjadrenie náčelníka MsP, aký je ich rozpočet na rok 
2018.
Ing.Miroslav Bálint - rozpočet na rok 2018 je upravený len o povinné navýšenie
p. Matej Bučko – požiadal o predloženie plánu opráv MK pre rok 2018
Ing. Renáta Hláčiková - v súčasnosti je materiál v štádiu spracovania

Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 1/2018  
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

I. b e r i e  n a  v e d o m i e 
predloženú informáciu o rozpočte pre oblasť dopravy, dopravných služieb, cestnej infraštruktúry 
pre rok 2018

Hlasovanie: za  9                             proti:   0                          zdržal sa: 0

Bod 3
Informácia o rozvojových projektoch pre zvýšenie bezpečnosti osôb na území mesta
Ing.Miroslav Bálint  - podal informáciu o rozvojových projektoch, koncepcia je vypracovaná a 
odovzdaná vedeniu mesta, je zabezpečovaný kamerový systém a dôjde k jeho rozšíreniu, naj-
väčší problém, ktorý sa nedarí vyriešiť je odstráňovanie vrakov.
Ing. Miroslav Snopko - aj na nových autobusových označníkoch, ktoré sú zatiaľ osadené na au-
tobusovej zastávke Národná je zabudovaný kamerový systém

Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 2/2018  
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

I. b e r i e  n a  v e d o m i e 
predloženú informáciu o rozvojových projektoch pre zvýšenie bezpečnosti osôb na území mesta.

Hlasovanie: za  9                             proti:   0                          zdržal sa: 0

Bod 4
Príprava VZN o určení priorít účastníkov cestnej premávky pre udržateľnú mobilitu
Mgr. Marek Modranský - nebudeme tento problém riešiť prípravou nového VZN, ale sa pripraví 
deklaratórne vyhlásenie Mesta Banská Bystrica o určení priorít účastníkov cestnej premávky pre 
udržateľnú mobilitu. Účastníci cestnej premávky budú preferovaní v tomto poradí:
1. chodec
2.  cyklista

3(7)



3. cestujúci vo verejnej doprave

4. zdieľaná doprava (taxi, car-sharing)

5. Individuálna motorová doprava
Takto spracovaný materiál bude tvoriť aj základnú schcému pre zapracovanie týchto priorít aj do 
plánu udržateľnej mobility.
Ing.Peter Chmelík - všetkým členom som zaslal doplnenie k tomuto bodu a to Zásady preferen-
cie VHOD pri uzávierkach komunikácií alebo obmedzení ich užívania.
Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 3/2018  
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

I. b e r i e  n a  v e d o m i e 
predloženú informáciu o určení priorít účastníkov cestnej premávky pre udržateľnú mobilitu.

II. odporúča
pripraviť deklaratívne  resp. deklaratórne) vyhlásenie  o určení priorít  účastníkov cestnej 
premávky, materiál použiť aj pri príprave Plánu udržateľnej mobility.
Hlasovanie: za  9                             proti:   0                          zdržal sa: 0

Bod 5
Riešenie podnetov od občanov v oblasti dopravy
Mgr. Marek Modranský   - poskytol informáciu o pracovnom stretnutí ohľadom cesty I/59 na 
úseku BB, Jakub – Uľanka. Bola snaha o zníženie rýchlosti a zabezpečenie úsekového merania, 
za účasti KDI PZ SR a SSC. Podnet na zmenu organizácie dopravy pripraví mesto s podporou 
ODI a KDI PZ SR, adresovať ho budeme na Prezídium PZ SR s pripojenými petíciami občanov 
danej mestskej časti.
p.Matej  Bučko -  vyslovil  dotaz,  komu zasielať požiadavky na zmenu cestovných poriadkov 
mestskej dopravy 
Mgr. Marek Modranský - pripomienky je potrebné zasielať priamo na oddelenie MK a IS MsÚ, 
v súčasnej dobe sa riešia len požiadavky na časové úpravy spojov, rozsiahlejšie zmeny cestov-
ných poriadkov budú po vypracovaní nového plánu dopravnej obslužnosti,  ktorý bude tvoriť 
súčasť Plánu udržateľnej mobility.
mjr.Mgr.Jozef Golian - upozornil na potrebu riešenia výjazdu zo Šalkovej na cestu I/66
Mgr.Jakub Gajdošík - informoval, že v predmetnom úseku bude osadená svetelná signalizácia, 
ktorá v čase dopravnej špičky zabezpečí plynulejší výjazd na cestu I/ 66. 
Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 4/2018  
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

I. b e r i e  n a  v e d o m i e 
predloženú informáciu o riešení podnetov od občanov v oblasti dopravy
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II. odporúča
podnety  od  občanov  zasielať  priamo na  MsÚ jednotlivým zodpovedným  odborom  a  od-
deleniam, v ktorých kompetenciach je ich vyriešenie.
Hlasovanie: za  9                             proti:   0                          zdržal sa: 0

Bod 6
Príprava prvkov pre zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (prechody pre chod-
cov)
p.Milan Smädo - z dôvodov nehodovosti je potrebné urýchlene riešiť situáciu na ceste III/2415 
(Sládkovičovu ulicu) a Rakytovce
mjr.Mgr.Jozef Golian - upozornil na osvetlenie prechodov pre chodcov
Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 5/2018  
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

II. odporúča
Ing. Milanovi Ozdincovi,  vedúcemu oddelenia dopravných stavieb MsÚ v termíne do konca 
februára  2018  zvolať  pracovné  stretnutie  všetkých  zainteresovaných  na  riešenie  problémov 
nehodovosti na ceste III/2415 v intraviláne mesta Banská Bystrica (Sládkovičova, Rakytovce).
Hlasovanie: za  9                             proti:   0                          zdržal sa: 0

Bod 7
Informácia o stave rozpracovaných projektov (autobusová stanica, duobusy, plán udržateľnej  
mobility)
Mgr. Marek Modranský – Mesto Banská Bystrica ako žiadateľ na refundáciu nákladov projektu 
Plán udržtaeľnej mobility bolo koncom roka 2017 na Ministertve pôdohospodárstva úspešné 
a bola nám schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na úrovni 95% nákladov. Teraz 
nás čaká už len štandardný proces verejného obstarávania.
Ing. Miroslav Snopko - informoval o skúšobnej prevádzke duobusov, na ktorých v súčasnosti 
prebieha homogolizácia, zatiaľ nie sú ešte v majetku DPMBB, a.s.
Ďalej informoval o podpísaní dlhodobej nájomnej zmluvy medzi majiteľom dopravnej časti Ter-
minalu  –  spoločnosťou   Primum s.r.o.  s Dopravným podnikom mesta  Banská  Bystrica  a.s. 
(DPMBB a.s.)  o prevádzkovaní autobusovej  stanice na 10 rokov. Na prevádzku autobusovej 
stanice budú mesačné náklady 35 - 40 tis. €.
K problému uzatvorenia zmluvy mali otázky - p. Bučko a   Ing.Mgr.Pavol Katreniak, na ktoré 
im bola daná odpoveď - Ing. Snopkom a Mgr. Gajdošíkom. Uskutočnilo sa veľa pracovných 
stretnutí a pred podpísaním dlhodobej nájomnej zmluvy bolo potrebné veľa doriešiť.
Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 6/2018  
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

I. b e r i e  n a  v e d o m i e 
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predloženú informáciu o stave rozpracovaných projektov
Hlasovanie: za  9                             proti:   0                          zdržal sa: 0
Bod 8
Riešenie zmluvných záväzkov mesta v MHD
Mgr. Marek Modranský  - od 1.1.2006 v Banskej Bystrici začal prevádzkovať mestskú hromad-
nú dopravu  -  autobusovú  v meste Banská Bystrica dopravca SAD Zvolen.V zmysle zmluvy 
číslo 490/2005/RDKS o výkone vo verejnom záujme a jej  dodatkov je  platnosť zmluvy do 
31.12.2018.
Dňa 28.12.2007  uzavreli Mesto Banská Bystrica ako objednávateľ a DPMBB ako dopravca 
zmluvu o výkone vo verejnom záujme číslo 127/2008/KV-DP na trolejbusovú dopravu, zmluv-
né obdobie je od 01.01.2008 do 31.12.2020.
p.Matej Bučko - informoval o stretnutí so zástupcami Úradu pre verejné obstáravanie, na ktorom 
sa zaoberali aj predĺžovaním zmlúv o službách uzatváraných objednávateľom s dopravcom v 
pravidelnej doprave.
Mgr. Marek Modranský - informoval o Nariadení EP a rady (ES) číslo 1370 o službách vo verej-
nom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave v súvislosti s ustanoveniami  zákona číslo 
56/2012 Z.z. o cestnej doprave v platnom znení. 
Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 7/2018  
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

I. b e r i e  n a  v e d o m i e 
predloženú informáciu o riešení zmluvných záväzkov meste v MHD

II. odporúča
vedeniu mesta  zaháajiť  konanie s dopravcom Slovenská autobusová doprava Zvolen,  a.s.  vo 
veci doriešenia zmluvných záväzkov na zabezpečenie MHD v Banskej Bystrici po 31.12.2018, 
a následne o postupe pravidelne informovať Komisiu.

Hlasovanie: za  9                             proti:   0                          zdržal sa: 0

Bod 9)
Rôzne
Mgr. Marek Modranský - pán poslanec Mgr. Molitoris, ktorý sa nemohol zúčasniť rokovania 
komisie požiadal o zabezpečenie nasledujúcej úlohy:
Žiadame mesto Banská Bystrica, aby sa pripravil list - výzva na zmenu rýchlostných limitov  
v mestskej časti Jakub a Uľanka na ceste I/59 s cieľom útlmu motorovej dopravy a negatívnych 
dopadov pre obyvateľov týchto častí (hluk, vibrácie, nebezpečenstvo pre peších na prechodoch  
pre chodcov, znemožnené vjazdy a výjazdy z dvorov).
p.Milan Smädo -  požiadal o riešenie požiadavky Ing. Petra Leška, predsedu SVB a NP Severná 
26 - 28 a Ing. Pavla Bartošího o pomoc pri riešení problému s parkovaním v okolí bytového 
domu Severná 26 - 28. Keďže sa jedná o bytový dom na konci slepej ulice hustota zaparkova-
ných vozidiel v jeho okolí je tak veľká, že obyvatelia bytovky na parkovanie používajú nevyuží-
vané asfaltové ihrisko za bytovým domom.
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Ing. Renáta Hláčiková - uskutoční sa pracovné stretnutie na úrovni Mesta, kde bude posúdené, 
či ide o spevnenú plochu resp. športovisko
Ing. Miroslav Snopko  - požiadal o urýchlené riešenie parkovania na Námestí L.Svobodu - Ro-
osvetlova nemocnica, parkovanie pod trolejovým vedením a následne problémy s trolejbusovou 
dopravou
Ing. Renáta Hláčiková - oddelenie údržby MK a IS MsÚ ako správca komunikácií zvolá pracov-
né stretnutie na doriešenie tohto problému
Mgr. Marek Modranský  - upozornil na nutnosť vybudovania detského dopravného ihriska v 
meste Banská Bystrica. Najlepšie podmienky v súčasnosti sú na parkovisku Mičinská (dočasná 
autobusová stanica).
Ing. Miroslav Snopko  - v súčasnej dobe je potrebné investovať len do úprav spevnených plôch, 
parkovisko sa aj v súčasnosti využíva na parkovanie autobusov, ktoré zabezpečujú pravidelnú 
dopravu z novej AS.
Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 8/2018  
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

I. odporúča
1. pripraviť list - výzvu Mesta Banská Bystrica na Ministerstvo vnútra a Min.dopravy o podporu 
pri  zriadení  výchovného  a výčbového  strediska  (dopravné  ihrisko)  pre  zvýšenie  dopravnej 
gramotnosti detí, žiakov a mládeže. 
2.  zvolať pracovné stretnutie  ohľadom riešenia parkovania na Nám.L.Svobodu (Roosvetlova 
nemocnica)
3.  začať  intenzívne  pracovať  na  vybudovaní  detského  dopravného  ihriska  v  meste  Banská 
Bystrica.

Hlasovanie: za  9                             proti:   0                          zdržal sa: 0

Po vyčerpaní programu predseda komisie ukončil jej rokovanie a všetkým prítomným poďa-
koval za aktívny prístup.
  

V Banskej  Bystrici,  06.02.2018

Zapísala : Mária Jagerčíková

Schválil : Mgr. Marek Modranský
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