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Občianska rada – Rudlová - Sásová II 

v zastúpení predsedu Ing. Eleny Púchyovej,  

974 11 Banská Bystrica, Javornícka 37, č. mobilu 0904503237  

www.or.sasova.sk; e-mail nasdomov.sasova.gmail.com  

 

 

 

 

Zápis z Novoročného verejného stretnutia občianskych rád, občianskych združení s primátorom a 

poslancami v knižnici Karpatská 3 

zo dňa 17.1.2017  

 

Program: 

1. otvorenie  

2. príhovor pána primátora a predstavenie činnosti MÚ za rok 2016 a plánované aktivity v roku 2017 

v Sasovej 

3. predstavenie činnosti poslancov nášho VO v roku 2016 a plán na rok 2017 

4. predstavenie činnosti OR a OZ za rok 2016 a plán na rok 2017 (zástupcovia organizácií) 

5. diskusia - na tému Sásová - nemotorová doprava na sídlisku, zlepšenie dostupnosti Komunitného 

centra pre ZŤP obyvateľov, plánované úpravy športovísk na sídlisku, plánované opravy 

kontajnerových úložísk komunálneho odpadu , bezpečnostné opatrenia na Silvestra 2017,  urnový 

cintorín pre obyvateľov sídliska, možnosti prepojenia Šachtičiek a sídliska lanovkou resp. pravidelnou 

dopravou. 

6. závery a odporúčania 

7. ukončenie 

 

K bodu 1. V úvode prítomných členov privítala predsedníčka OR Elena Púchyová, ktorá viedla priebeh 

programu stretnutia,  

K bodu 2. Príhovor pána 

zhodnotil výsledky za rok 2016 a načrtol  priority pre rok 2017 v Sásovej 

-modernizácia škôlok 

-revitalizácia kotolne Tatranská a parkovanie za Tatranskou ulicou 

-vybudovanie parkoviska na Rudohorskej ul. 

K bodu 3. Poslanci- p. Pirošík, p. Gajdošík, p. Bielik, p. Lichý postupne informovali o úspešných 

činnostiach  v roku 2016 - Rekonštrukcie chodníkov, kultúrno-športové akcie. Výbor mestských 

poslancov za VO č. 3 sa pravidelne stretáva, spolupráca je dobrá. Pre rok 2017 bol VMČ schválený 

zoznam finančne podporených projektov a investícií v Sasovej. Podporená bude investícia na Sitnianskej 

škole – amfiteáter, oprava Tatranskej ulice, parkovisko Rudohorská. Obyvatelia majú možnosť 1x do 

mesiaca riešiť svoje problémy v bezplatnej advokátskej poradni v priestoroch VKMK. 

 

Symbolickým otvorením šampanského primátorom a poslancami a  novoročným vinšom sa otvorila 

verejná diskusia. 

K bodu 5. (bod 4. bol operatívne pre krátkosť času a veľa požiadaviek na diskusiu vyradený z programu 

stretnutia). 

p. Širila   - v zime neupravené schodište k CBA od Javorníckej 4 

- neupravené trate Králiky-Malachov v sobotu 14.1. 

- požiadavka na bezplatné cestovné lístky MHD pre dôchodcov 

- treba aby Mesto vypracovalo a uverejnilo plán údržby lyžiarskych tratí, miestnych      

komunikácií, športovísk 

Odpoveď - v piatok bol pokazený ratrak a úprava tratí sa realizovala postupne až v sobotu  

 

p. Kapusta - organizátor podujatia ARS Poetica sa poďakoval Mestu za finančnú podporu tomuto 

ojedinelému podujatiu v minulých rokoch, ale rok 2016 bol finančne nepriaznivý a chcel by 

vedieť prečo? 

- žiada o riešenie parkovania pri Roosveltovej nemocnici a  zabezpečenie bezplatného 

parkovania pre darcov krvi 

Odpoveď:  

http://www.or.sasova.sk/
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p. Gajdošík - finančná situácia mesta bola ovplyvnená vyplatením záväzkov, aby sa mohli zabezpečiť 

financie z eurofondov pre  investície do MŠ, Autobusová stanica... 

p. primátor - Bola spracovaná štúdia výstavby parkovacích miesť v areály Nemocnice, v okolí sú 

súkromné pozemky, ale riešenie sa pripravuje 

p. Bielik      - vyzval prítomných, aby sa účasťou podporovali tradičné kultúrne podujatia v Sasovej. 

Vyzdvihol januárové podujatie speváckeho zboru pod vedením p. Tužimského 

 

P. Čuha -   pochválil MU, že má záujem o zlepšenie situácie s parkovaním, ale žiada, aby MsP dbala, aby 

trávnaté miesta neslúžili na parkovanie, navrhuje inštalovať spomaľovač cez Starohorskú 

ulicu. 

- miesta pre stanoviská kontajnerov – prístrešky by sa mali natrieť farbou, vyhoreté kontajnery 

a stojiská na sídlisku sú nevyhovujúce 

 

p. primátor – súčasný spôsob života spôsobil nárast automobilov na sídlisku . V súčasnosti vystal problém 

s parkovaním čo spôsobil pôžitkársky spôsob života - každý sám v aute. 

v súčasnosti sa realizuje evidencia stojísk kontajnerov a zaeviduje do GIS plánu mesta.  

p. Gajdošík - v súčasnosti na sídlisku je neudržateľná situácia s parkovaním a jej riešenie je prioritou č. 1 

- Rudohorská ul, Tatranská ul. Informoval o modely ako to riešia vo Viedni – každý rok 

zrušia 3% parkovacích miest čím sa dosahuje poddimenzovanie dopravy. 

 

p. Nemcová - prečo Cenu Mesta resp. primátora - nedostal navrhnutý Honza Nedvěd, MUDr. Laczová 

Detská fakultná nemocnica. 

p. primátor – váži si prácu nominovaných, ale návrhy na ocenenie prevyšovali možnosti  

 

Občianska rada - Použitie pyrotechniky na Silvestra 2016, neporiadok, MsP nezasahovala 

p. primátor     - mimo stanovený čas sa nesmie používať, zákon sa nedá uplatniť nakoľko nie každý má 

pochopenie.  

 

Komunitné centrum – aké sú požiadavky na ohňostroj mimo Silvestra. Navrhujú riešiť dopravu a prístup 

do KC 

p. Gajdošík    – ohňostroje sa musia riadiť zákonom pre Banské úrady 

 

p. Gazdíková – obyvatelia žiadajú o opravu stojiska kontajnerov na komunálny odpad – Krivánska 4 - 

  kontajnery stoja vo vode. Voda vôbec neodteká. 

p. Gajdošík    – doporučuje osloviť p. Hláčikovú, aby sa urobilo spádovanie stojiska, aby voda mohla  po 

daždi odtiecť. Je potrebné urobiť ocenenie práce. 

p. Slávik  

- obyvatelia žiadajú osadiť tabuľa obytná zóna, aby dodávkové autá neparkovali na uliciach, v noci 

chodia autá nebezpečne rýchlo, možno by pomohli spomaľovače na Javorníckej ulici. 

- žiadal o vysvetlenie kadiaľ pôjde cyklotrasa do mesta 

- žiada očistenie parkovísk zo snehu – osloviť oznamom preparkovať, aby nezostávali kopy čím sa 

znižuje počet miest pre parkovanie 

p. Lichý - pokusy o spomaľovače boli, ale v minulosti obyvatelia Karpatskej odmietli spomaľovače. 

p. Gajdošík - plánovaná zmena dopravného značenia na Rudohorskej ulici – pozdĺžne parkovanie umožní 

rozšírenie pre realizáciu cyklotrasy. Štúdia sa pripravuje. 

 

Občianska rada – či Mesto plánuje s investíciou realizovať urnový cintorín pre obyvateľov sídliska 

p. primátor – nie – v meste je dostatok kapacít, o realizácii by sa malo vyhlásiť verejné hlasovanie.  

p. Bielik – v mestskom cintoríne sú voľné kapacity, vyriešiť by sa malo parkovanie a prístup, hlavne 

v období dušičiek. 

 

Občianska rada – čo je pravda na informácii, že Knižnica by sa mala presťahovať do iných priestorov 

p. primátor – je to pravda, nakoľko sa mesto zaviazalo rekonštruovať MŠ z eurofondov a podmienka je 

rozšíriť kapacitu detí v MŠ o cca 25 detí. 

p Klinec – riaditeľ Verejnej knižnice Mikuláša Kováča informoval, že sťahovanie knižníc v meste 

realizoval za svojej pôsobnosti vo funkcii 22 krát. Štatistika knižnice je 1200-1400 
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registrovaných čitateľov, ktorí navštevujú pravidelne 1krát za štvrťrok knižnicu  a priestor je 

im vyhovujúci a bezbariérovo prístupný. 

Občianska rada – požaduje dostupnosť MHD ku Tatranskej 10 a k Saleziánskemu stredisku  pre 

obyvateľov, členov DC seniorov a ZŤP Púpava z Rudlovej, Pieninskej, Ďumbierskej 

ulice, Starej Sásovej. 

p. Gajdošík – niektoré zmeny sa môžu zapracovať do nového cestovného poriadku MHD. 

 

Občianska rada žiada Mesto uvažovať možnosť prepojenia Šachtičiek a sídliska lanovkou resp. 

pravidelnou dopravou. (v minulosti bol spracovaný návrh). Po ceste sa nedá ísť s deťmi nakoľko chodí 

veľa áut po úzkej ceste. 

 

 

K bodu 6. Závery a odporúčania: 

 

- predložiť zápis p. primátorovi a uverejniť obvyklým spôsobom 

- zaslanie pripomienky ohľadom údržby lyžiarskych tratí, informácie aj mimo web – ZARESu 

- na dopravnej komisii prerokovať možnosti rozšírenia dopravnej siete na Tatranskú (v texte)  

- odbor odpadového hospodárstva, odbor údržby  – úprava kontajnerových stanovísk a zabezpečenie 

odvodu vody zo stojiska kontajnerov na Krivánskej 4,  

- MsP – zabezpečenie zvýšeného dohľadu  pri Silvestri 2017 – pri pochôdzke a zistených porušeniach 

požadovať od obyvateľov očistenie priestoru a pokutovanie porušiteľov  verejného poriadku - VZN 

(použitie pyrotechniky, nedisciplinovaní psičkári, vykladanie nadrozmerného komunálneho odpadu 

mimo stanovený harmonogram) 

- dopravná komisia vyriešiť parkovanie osadením tabúľ zákaz parkovania v obytnej zóne nadrozmerné 

autá. 

- odbor údržby ciest a miestnych komunikácií – zlepšiť v zime čistenie chodníkov a parkovísk od snehu. 

 

 

 

K bodu 7. –Ukončenie – p. primátor predniesol záverečné želanie vzájomnej spolupráce predniesol 

a vyzval obyvateľov aby sťažnosti, podnety, poďakovania môžu predkladať aj priamo 

primator@banskabystrica.sk, resp. odborným útvarom mesta.  

Z dôvodu obsiahlej témy stretnutia jednotlivé vystúpenia poslancov boli časovo veľmi skrátené 

a občianska rada prosí obyvateľov aby komunikovali cez poslancov VO č. 3  e-maily na 

www.banskabystrica.sk  a členov občianskej rady  - kontakty na www.or.sasova.sk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala Púchyová, 

Odsúhlasili prítomní členovia OR  
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