
Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1/2021 

 

Vybavovateľ petície: Slovenská správa ciest 

Názov petície: Petícia za zvýšenie bezpečnosti a spomalenie dopravy na ceste I. triedy I/65, v časti 

prechádzajúcej mestom Kremnica.                       

Text: Občania sa v predmetnej petícii dožadujú inštalácie a zriadenia prvkov na ukľudnenie dopravy, 

napr. ochranných ostrovčekov, svetelnej signalizácie na ceste I/65, v časti prechádzajúcej mestom 

Kremnica, na uliciach Dolná, Jula Horvátha a Jurka Langsfelda. 

Je kvórová: Nie  

Počet osôb podporujúcich petíciu: 1 220 

Dátum doručenia: 22.7.2021 

Dátum vybavenia: 26.08.2021 

Spôsob vybavenia: Nevyhodnotená 

Zdôvodnenie vybavenia: 

SSC pravidelne monitoruje dopravnú situáciu v meste Kremnica. Asfaltový kryt je už bežnou údržbou 

neudržateľný vzhľadom na množstvo vysprávok, pozdĺžnych a priečnych nerovností na vozovke. Úsek 

„križovatka Kopernica – prieťah mestom Kremnica“ sa začal realizovať 17.08.2021 v rámci 

veľkoplošných opráv krytov vozoviek. Realizáciou týchto opráv síce nedôjde k ukľudneniu dopravy, 

avšak zníži sa hlučnosť, vibrácie na ktoré sa viackrát sťažovali obyvatelia mesta Kremnica a zvýši sa 

komfort a bezpečnosť pre motoristov pri prejazde mestom Kremnica po ceste I/65.  

K zníženiu hlučnosti prispela aj oprava viacerých kanalizačných poklopov, ktorá bola zrealizovaná v 

závere roku 2020. Na zvýšenie bezpečnosti na tejto ceste sa každoročne obnovuje vodorovné dopravné 

značenie a to hlavne priechody pre chodcov. V roku 2018 bol pred križovatkou Kopernica skúšobne 

použitý protišmykový náter „Tyregrip“, ktorý skracuje brzdnú dráhu vozidla a zvyšuje jeho stabilitu. 

Dňa 22.07.2021 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. Z-1008/6231/2021 medzi objednávateľom: SSC a 

zhotoviteľom: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 142/2,4, Bratislava. Predmetom zmluvy je 

vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby: „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti 

premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/65 Kremnica – upokojenie dopravy“, s náležitosťami 

dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku. 

Termín plnenia: do 5 mesiacov odo dňa nabodnutia účinnosti zmluvy o dielo (zmluva nadobudla 

účinnosť dňa 27.07.2021). 

V zmysle zmluvy o dielo zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečí jej prerokovanie v priebehu 

spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, aj so samosprávou. Podľa stanoviska IVSC Banská 

Bystrica, Dopravoprojekt, a.s., Bratislava zvolal rokovanie, kde boli za účasti zástupcov Mestského 

úradu Kremnica upresnené požiadavky na riešenie danej situácie.  

Realizácia stavby je plánovaná na roky 2022 - 2023. 

Vyššie uvedené opatrenia prispejú k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, vrátane 

občanov a návštevníkov mesta Kremnica. O konkrétnych krokoch SSC bude občanov informovať 

prostredníctvom zástupcov Mestského úradu Kremnica. 


