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    Zápis z porady občianskej rady 

    6.3.2014 v knižnici Karpatská 3 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

 

Program: 

1. otvorenie  

2. aktuálne informácie občianskej rady, 

3. aktuálne postrehy a požiadavky obyvateľov 

4. informácie poslancov, mestskej polície 

5. diskusia 

6. závery a doporučenia 

 

 

1. V úvode prítomných členov, poslancov a hostí privítala predsedníčka OR Elena Púchyová,  

2. Činnosti OR za predošlé obdobie: 

- v rámci pripomienkového konania k ÚPN boli  zaslané na MÚ pripomienky  k navrhnutej 

zástavbe do ½ kopca pod Starohorskou ul. V novom návrhu sa opakovane objavil  návrh 

zástavby pričom obyvatelia chcú ponechať zeleň. Ďalej pripomienkovaný bol návrh 

umiestnenia cintorína nad Rudlovou, rozloha je malá, obyvatelia sídliska doporučujú osadenie 

cintorína do priestoru  za Tatranskou ulicou oddelený od obytnej zóny prirodzenou už 

existujúcou zeleňou . Nie je vhodné aby v tesnej blízkosti pod oknami obytných domov bol 

cintorín. V uvedenej lokalite by bolo možné realizovať nevyhnutné pietne miesto pre 

obyvateľov sídliska a pôvodných obcí Rudlová, Sásová. V novom UPN je tu plánovaná 

výstavba rodinných domov.   

- OR opakovane poukazuje na neporiadok vedľa kontajnerov Rudohorská   a pri železničnej 

stanici, veľkorozmerný odpad, nedodržiavanie termínu umiestnenia odpadu ku kontajnerom, 

požiadavka na MP a pomoc. 

- z dôvodu opakovaného vandalizmu na ihriskách... OR doporučuje,  aby hliadky MP boli 

posilnené nezamestnanými – aktivačné práce 

- OR žiada riešiť problém parkovania, na parkovanie použiť vegetačné panely, aby sa veľmi 

nepoškodzovala existujúca zeleň. 

 

3. K aktuálnemu dianiu a problémom na sídlisku sa vyjadrili prítomní  hostia : 

- Pani Bartková z Javorníckej ulice. Obyvatelia spísali petíciu a  sťažujú sa na postup firmy 

ZARES - výrub ovocných stromov. Hlavne sa jedná o strom, ktorý ako jediný poskytoval 

v lete tieň deťom hrávajúcich sa na detskom ihrisku pred vchodom Javornícka 17-21. Celé 

leto počas slnečných deti nemôžu byť na prudkom svetle. Obyvatelia napísali sťažnosť 

a z MÚ dostali odpoveď, že výrub sa riadil novou koncepciou výsadby nových drevín 

(pozn. OR – v predošlých rokoch sa realizoval projekt ovocné stromy v meste a všetky 

jablone , hrušky , slivky boli zo svahu medzi Javorníckou 27-47  odstránené v mesiaci 

február).   

Ďalej obyvatelia požadujú znížiť porast stromov pod MŠ Karpatská, nakoľko obyvatelia 

domu sa sťažujú na málo svetla v byte.(OR doporučuje preriedenie porastu). 

http://www.or.sasova.sk/


Poslanec Bielik informoval, že výkon realizuje  firma ZARES, ktorá aby obsiahla svoju 

činnosť, potrebovala by navýšiť rozpočet. Poslanci konštatovali, že chýba koncepcia 

výrubu dreva a naviazanie na iné projekty, problém spôsobuje uskladnenie drevného 

odpadu, problém s kompostárňou v Skubíne. 

Na toto zareagoval predseda NOI Náš domov Sásová p. Paluška – doporučuje 

komunikáciu ZARES a Steffe BB (bývalá BBES) – ponúknuť odpad na využitie. ZARES 

popri chodníku pred ZŠ Sitnianská vysadil veľké stromy ponad elektrické káble vedúce  

k osvetleniu  chodníka. Parkovanie zeleň je už zničená lebo tu parkujú autá. Treba 

urýchlene riešiť parkovacie miesta na sídlisku. Môže tu dôjsť k úrazu detí nakoľko po 

chodníku prechádzajú autá.  

Prítomní informovali, že vedľa nehnuteľnosti p. Urbániho boli vyrúbané na jar stromy, 

ktoré tvorili záchyt prachových častíc a hluku od prístupovej komunikácie do sídliska. 

- Pani Kolivošková – osvetlenie Sitnianskej ulice je nedostačujúce, porast stromov tieni 

svetlu - svietia lampy len pri ceste, ktorá je oddelená od chodníka hustým porastom 

stromov a chodník nie je osvetlený. Oproti tomu miesto, kde bola U-Rampa, sa zbiehajú 

výtržníci, celú noc svieti intenzívne osvetlenie. Keď sa informovali obyvatelia, aby sa táto 

oblasť vypla, informácia z MÚ bola, že musela by sa vypnúť celá ulica. (Poznámka 

prítomných riešenie je, že elektrárne vymontujú žiarovky). Ďalej uviedla, že v zime cez 

nový chodník Rudohorská k LIDL preteká a následne zamŕza voda. Nebola urobená 

drenáž aby voda prešla popod chodník do kanalizácie. Zaujíma nás, ako bola prebratá 

práca dodávateľov.    

- Pani Bešinská vedúca DC Púpava upozornila na potrebu osloviť majiteľov domov, aby si 

domy označili popisnými číslami, nakoľko pri prelínaní ulíc, nie vždy sa nájde adresát 

resp. žiadateľ o pomoc. Cez spoločenstvá vlastníkov upozorniť na povinnosť označenia 

domu po zateplení a to pri každom vstupe do domu (z  dvoch strán). 

- Pán Trajteľ – ZARES resp., kto robí výrub necháva suché konáre pohodené aj niekoľko 

mesiacov (pod reštauráciou Pod terasou, TASR...). Organizácie (ORANGE,  UPC...), 

ktoré majú po meste skrinky sú osadené krivo a špatia okolie (Magurská, Švermova pri 

dome dôchodcov...) .  Upozornil, zástupcov MP, že pod vojenskou správou je diera, 

schody a uzemnenia elektriky otrhané.  Prítomní sa zhodli, že pri preberaní stavieb 

zamestnancami Mesta sa nekvalitná práca a zlý vzhľad toleruje. Po výrube stromov 

ostávajú v zemi pne na ktorých sa môžu poraniť deti a zvieratá (OR doporučuje, aby 

nezamestnaní boli zaradení aj na tento druh práce). 

- Pani Kupčeková žiada o opravu chodníkov, v praxi rieši mnoho úrazov - poistných 

prípadov a malo by sa im predchádzať. 

- Prítomní informovali zástupcov MP o schádzaní sa feťákov Strážovská 6 

- Pani Chalachanová – požiadali VMČ o príspevok Noc s Andersenom.  

- Pán Lapin – prevencia je lepšia ako oprava, preto pri preberaní opráv stavieb netolerovať 

chyby (chodník Karpatská, ...). Kriticky poukázal na problém vyvádzania psov na sídlisku 

a žiadal, aby sa MsZ týmto problémom vážne zaoberalo a prijalo adekvátne riešenie. 

- Ivan Bartoš – adresoval svoju otázku neprítomnému poslancovi J. Gajdošíkovi, na ktorého 

návrh schválili poslanci MsZ, aby vybraté finančné prostriedky za zakúpené parkovacie 

plochy boli použité len na výstavbu nových parkovacích plôch. Navrhol na vytipované 

plochy umiestniť vegetačné panely, ktoré sa nenáročne udržiavajú a autá môžu na nich 

parkovať bez toho, aby zničili trávnaté plochy.  Obyvatelia sídliska, ktorí nemajú 

parkovacie miesta zakúpené, nemajú kde parkovať svoje autá a zakúpené parkovacie 

plochy ostávajú veľakrát voľné.  Na otázku  - „kedy sa začne výstavba týchto parkovacích 

miest?“ odpovedal prítomný poslanec MsZ M. Turčan. 

- na MsZ bol prijatý záväzok, aby financie vybraté za parkovanie v meste boli použité aj na 

výstavbu parkovacích plôch na sídliskách, nielen v centre mesta. Informoval o projekte 

spolufinancovania občanmi, ktorí majú možnosť zaplatiť si vybudovanie parkovacieho 

miesta, ktoré potom 6 rokov používajú bezplatne. Ďalej spomenul pripravovaný projekt,  



na ktorého základe  by sa mohli použiť finančné zdroje EÚ, z ktorých by bolo možné 

financovať budovanie parkovacích miest súbežne s Tatranskou ulicou. Vyjadril sa 

k otázke budovania parkovacích domov – hromadných garáží. Tieto si môžu dovoliť len 

solventní obyvatelia sídliska, ale chcú ich mať čo najbližšie k svojmu bytu. 

- Poslanec Bielik doplnil informáciu o hromadných garážach, ktorých bolo plánované 

vybudovať sedem. Parkovacie miesta idú na úkor zelene, ktorá musí byť zachovaná 

z hľadiska životného prostredia, na ktorej by sa mali robiť skôr pikniky ako vodenie psov. 

- Dominika Hajkovská sa opýtala, či mesto neuvažuje nad riešením pravidelného, skoršieho 

odvozu nadrozmerného odpadu VOK-mi, ktoré  zasahujú pri pristavení do chodníkov a sú 

tam skoro celý mesiac. Poslanec Bielik  vysvetlil, že je to aj záležitosť Spoločenstiev 

vlastníkov bytov. Nadrozmerný odpad, napr, nábytok, sa odváža raz mesačne z určených 

plôch. Ak sa však robí rekonštrukcia bytu, tak jeho vlastník je povinný si tento 

nadrozmerný odpad odviesť na vlastné náklady. 

- Elena Púchyová požiadala D. Hajkovskú o zaslanie žiadosti o zistených nebezpečných 

dierach elektronicky e-mailom, ktoré sa nachádzajú na chodníku na Starohorskej ulici 

oproti pivárni MIK. Vyzvala prítomných, ak majú poznatky o poškodených chodníkoch 

na sídlisku, aby jej to poslali e-mailom. Z mailu: Ide o prepadlinu na okraji chodníka pred 

pivárňou MIK priamo nad kanálom, ktorý je na ceste. Diera je aspoň 30 cm hlboká a 

chýba tam minimálne 6 - 8 dlažobných kociek, takisto kanálový poklop na kraji vozovky 

je z veľkej časti neukotvený,  "vo vzduchu". Nedávno tam niekto iniciatívne nasypal 

nejakú suť, aby dieru trochu zmenšil, tá už začína zarastať rôznou burinou, čím sa stáva 

ešte nebezpečnejšou, keďže je menej viditeľná.   

Obyvateľov na Starohorskej ulici už dlho trápia nevysporiadané pozemky, ktoré  

 nepatria mestu, ale súkromným osobám (trávnaté plochy i rôzne zarastené, takmer  

 nepriechodné zákutia v okolí budovy kde voľakedy sídlila rýchla zdravotná pomoc,  

 aerobic centrum a pod, teraz je tam aj krčma. O pozemky sa nikto nestará (minulý rok  

 mesto pokosilo tieto trávnaté plochy po troch rokoch) a škodia zdraviu (trávové alergény) 

 ako aj špatia priestor. Dá sa s tým niečo robiť? 

- František Paluška mal krátku poznámku k parkovaniu na chodníkoch a trávnikoch, pokiaľ 

je v povedomí vodičov, že nebudú za to sankcionovaní, nikdy sa nedosiahne účinok. 

- Pani Kolivošková uviedla, že na sídlisku nie je žiadny kultúrny dom, kde by sa mohli 

obyvatelia stretávať. 

- Elena Púchyová informovala o pripravovanej akcii „Sásovská uhorka,“ ktorá je plánovaná 

na deň 3.8.20104, kde by sa mohli svojimi dielami prezentovať umelci, remeselníci 

a rôzni umelci. Bude sa konať aj netradičný jarmok – Sásovsko - Rudlovské dni v mesiaci 

jún. Na ihriskách pri opornom múre obyvatelia môžu  realizovať verejnoprospešné 

aktivity so súhlasom NOI Náš domov Sásová. Požiadala o možnosť poskytnutia 2 % 

z daní pre občianske združenie Náš domov Sásová. 

 

4. Poslanec Refka informoval o kultúrnych a investičných akciách pripravovaných v roku 

2014 (kultúra 28750€, oprava chodníkov 11460€, investície 30000€ pre volebný obvod 

č.7. Žiadosti o spolufinancovanie akcií z prostriedkov VMČ,  sa musia dávať ešte 

v predošlom roku (október), súčasťou požadovanej sumy má byť stručne popísaný 

projekt. 

5. Diskusia k problému výrubu stromov a čistoty na sídlisku bola veľmi rozsiahla, vyjadrili 

sa postupne prítomní poslanci Turčan, Lichý, Bielik, Refka a všetci členovia občianskej 

rady. 

6. Na záver predsedkyňa OR poďakovala prítomným za účasť a hodnotné príspevky.  

Zápisnica bude zaslaná všetkým dotknutým organizáciám. 

 

Zapísala Púchyová, Bartoš 

 


