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Zápis 

zo zasadnutia Občianskej rady Rudlová – Sásová II. 

 konaného dňa 27. októbra 2015 

v Verejnej knižnici MK, Karpatská 3 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1.     Úvod 

2.  Cintorín v Sásovej - urnové steny – súčasný stav realizácie 

3.  Výstavba v Sásovej z pohľadu existujúcej dažďovej a splaškovej kanalizácie  

4.  Zeleň na sídlisku, parkovanie  

5.  Bezpečnosť a podpaľačstvo na sídlisku 

6.  Slovo pre verejnosť 

7.  Aktuálne informácie poslancov 

8. Príprava akcii 2015 

9. Ukončenie 

 

K bodu 1. 

Zasadnutie OR otvorila predsedníčka Ing. Elena Púchyová a privítala všetkých prítomných 

členov OR, poslancov MsZ a hostí. 

 

K bodu 2. 

Ing. arch. Zuzana Gombalová z ÚHA Mesta Banská Bystrica odprezentovala „Ideovú štúdiu 

umiestnenia cintorína v lokalite Bánoš,“ ktorej elektronická verzia bude k nahliadnutiu na 

www.or.sasova.sk. Boli vznesené otázky k výstavbe oplotenia, zosuvu pôdy, inžinierskych 

sietí, bezbariérovosť a ďalší postup. 

V diskusii bola vznesená pripomienka ku financiám, ak niektorá iná investícia bude mať 

vyššiu prioritu vo volebnom obvode, či dôjde ku spoločenskej zhode, či tam budú aj hrobové 

miesta, nerobiť len betónové urnové náhrobky, ale aj kríže na trávnatej ploche. 

Poslanci  uviedli, že o investícii sa rozhodne podľa ceny, podľa počtu voľných hrobových 

miest v meste po plošnej inventarizácií. 

 

K bodu 3. 

Súčasná situácia v strede sídliska počas dažďov signalizuje problém pri ďalšej výstavbe v 

Sásovej z pohľadu priechodnosti dažďovej a splaškovej kanalizácie. Obyvatelia Javorníckej 

upozornili na dlhodobé zaplavovanie územia nad ihriskami Rudohorská – oporný múr 

k chodníku Javornícka 17-19, vyteká voda v okolí hydrantu viac ako 2 mesiace. Voda vteká aj 

do priestoru ihrísk. Ako je možné, že v strede sídliska sa buduje umyvárka, keď je problém 

kanalizácie zo sídliska cez Rudlovú? 

Poslanci: Vodárne a kanalizácie majú do konca roka identifikovať vpúšte do kanalizácie 

a posúdiť veľkosť kanalizačných zberačov. 

 

K bodu 4. 

Požiadavka na zlepšenie parkovania pretrváva. Na Tatranskej ulici pri Komunitnom centre je 

to veľmi zlé, ako parkujú autá pomedzi stromy, na tráve a bolo by vhodné tam umiestniť 

vegetačné panely. Obyvatelia Javorníckej ulice vzniesli požiadavku na MsP, aby bola osadená 

dodatková tabuľa, kedy by sa mohlo v čase od 19:00 – do 06:30 hodiny parkovať za 

poliklinikou na prístupovej ceste do Javorníckej ulice popri opornom múriku. Pre nedostatok  

parkovania tu musia odstaviť autá a MsP zakladá papuče a pokutuje vodičov. Všetci prítomní  

odsúhlasili tento návrh. Námet označiť určené  lokality ako Zóny s regulovaným státím (cez 

deň a v noci). 

http://www.or.sasova.sk/
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Poslanci: V meste sa bude tvoriť parkovací fond, z ktorého sa budú realizovať parkovacie 

plochy. Verejná doprava musí byť nosná, musia byť realizované cyklokoridory. 

 

K bodu 5. 

 

Bezpečnosť a podpaľačstvo na sídlisku – prítomní príslušníci MsP informovali, aby 

obyvatelia využívali infolinky pre poruchy. Občianska rada požaduje štatistiku objasnených 

prípadov podpaľačstva a viac kamerových systémov. Zároveň požaduje zlepšiť verejné 

osvetlenie ihrísk pri opornom múre pre lepšiu identifikáciu na kamerových záznamoch pre 

zistenie narušiteľov verejného poriadku a zároveň požiadavku mamičiek, aby sa aj pri 

zotmení dalo hrať pri umelom osvetlení. Obyvatelia Rudohorskej ulice a Javorníckej 33-43 

informovali o nefunkčnom osvetlení chodníka a aj schodiska ku autobusom. 

Predseda VMČ osloví firmu Progres nastaviť na ihriskách osvetlenie 3 svietidiel do 22:00 

hodiny a opraviť nefunkčné osvetlenie. 

 

K bodu 6. 

Slovo pre verejnosť – údržbu cestných komunikácií a chodníkov v zimnom období realizovať 

tak, aby sa neopakovali šmykľavé chodníky a aby kontrolovali zodpovední pracovníci MsÚ 

spotrebu pohonných hmôt, lebo niekedy idú 3 pluhy zbytočne na jedno miesto.  

P. Letrik požiadal poslancov o opakované posúdenie rekonštrukcie Hostinca Letro na 

Tatranskej ulici. 

P. Kollár informoval o pripravovanom podujatí 16.11.2015 „Sásová v rokoch 1900 -1965“. 

 

K bodu 7. 

 

Prítomní poslanci MsZ – J. Gajdošík, P. Bielik, M. Škantár, M. Lichý, M. Klus, T. Štrba  – 

diskutovali k jednotlivým témam, o realizovaných opravách. Informovali verejnosť 

o predkladaní projektov do 30.10.2015 v elektronickej forme. Všetky požiadavky sú 

smerované všetkým poslancom. Vybraté projekty budú podporené z prostriedkov VMČ. 

o programe rokovania MsZ a schválení finančných prostriedkov pre plánované akcie. 

 

K bodu 8. 

Predseda OZ Spoločenstvo Rudlová - Sásová informoval o pripravovaných akciách do konca 

roka -  Mikuláš 2015, Pastierske Vianoce 2015. 

 

K bodu 9. 

Predsedníčka OR ukončila schôdzu a poďakovala za účasť 

 

Úlohy: 

a) požiadať o realizáciu ďalších krokov k vybudovaniu cintorína. 

- Hydrogeologický prieskum podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (hladina 

podzemnej vody, zosuvy...) 

- majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov (cintorín je podľa ÚPN-M 

verejnoprospešná stavba) 

- spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (RÚVZ je dotknutým orgánom 

v územnom konaní) 

b) osloviť Progres nastaviť osvetlenie a opraviť poruchové osvetlenie 

c) osloviť MsP o pomoc s parkovaním vo večerných hodinách 

 

 

Zapísal: Mgr. Ivan Bartoš, podpredseda OR                                    Ing. Elena Púchyová 

                                                            predsedníčka OR 


