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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  

 

 

   

NOVOROČNÉ  STRETNUTIE OBČIANSKYCH RÁD,  OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ 

S PRIMÁTOROM, POSLANCAMI. 

 

Zápis z verejného stretnutia vo Verejnej knižnici MK - Karpatská 3,   

9.1.2018 
 

Program:  

1) príhovor pána primátora a predstavenie činnosti MÚ za rok 2017 a plánované aktivity v roku 

2018 v Sásovej 

2) predstavenie činnosti poslancov nášho VO v roku 2017 a plán na rok 2018 

3) predstavenie činnosti OR a OZ za rok 2017 a plán na rok 2018 (zástupcovia organizácií) 

4) záver, diskusia  

 

Stretnutie otvorila predsedníčka OR RU SA II Ing. Elena Púchyová privítala a poďakovala za účasť 

pánovi primátorovi,  viceprimátorom, poslancom VO a prítomným obyvateľom.  

 

1) pán primátor MUDr. Ján Nosko oslovil prítomných obyvateľov a zhodnotil činnosť MU 

a predstavil plánované aktivity 

 

2) poslanec MsZ Pavol Bielik  informoval o zrealizovaných akciách v roku 2017, o problematike 

údržby pozemných komunikácií počas snehovej kalamity, realizovaných projektoch na základe 

požiadaviek OR, výborov mestských častí.  Následne viceprimátori Mgr. Jakub Gajdošík a Ing. 

Martin Turčan postupne informovali o investičných akciách pre Rudlovú a Sásovú a prioritách 

pre rok 2018. Vzhľadom na množstvo podnetov došlých na OR boli predložené hlavné problémy 

obyvateľov Sasovej – Rudlovej. 

 

Obyvatelia spádovej oblasti Sásová: požiadavka na predstaviteľov Mesta riešiť súčasný nevyhovujúci 

stav, dlhé rady a priestorové podmienky Pošty 11  po presťahovaní do bývalej polikliniky. Od januára 

2018  pre 21790 tisícové sídlisko slúžia 3 priehradky pre poštové služby.  

 

Obyvatelia bývalých obcí Rudlovej, Sásovej, sídliska Rudlová-Sásová I, Beskydskej ulice:  

žiadajú kompetentné orgány mesta, aby sa zasadili  o vyriešenie problému s dostupnosťou Pošty 11                 

v Sásovej . V tejto časti  žije poväčšine staršie  obyvateľstvo a mnohí z týchto ľudí už nevládzu prejsť 

takú vzdialenosť a musia zvyčajne cestovať MHD. Vytvárajú sa dlhé rady, čo na starších občanov 

a ZŤP  nepôsobí priaznivo  a stav je neprijateľný.  Medzi obyvateľmi vzniká nedôvera v ochote 

vyriešiť tento problém. Problém pretrváva od presťahovania  Pošty z Fatranskej ulice z objektu COOP 

Jednota Krupina a v týchto častiach im chýbajú poštové  služby ako sú výplata soc. dávok ZŤP, 

dôchodkov, peňažné platby, preberanie zásielok a pod. 

Pán primátor prisľúbil že sa zúčastní rokovania so Slovenskou poštou. 

 

Obyvatelia Beskydskej ulice 1-5:  

upozornili na nevyhovujúci stav príjazdovej cesty na ulicu Beskydskú, v časti od odbočky z hlavnej 

cesty popri detskom parčíku. Ďalej rozbité a nevyhovujúce chodníky pred bytovým domom 

Beskydská 1-5. Obyvatelia z dôvodu skvalitnenia bývania vybudovali prístupový chodník a žiadali 

mesto o pomoc a finančný príspevok a zatiaľ pomoc neprišla.  

    Poslanec Mgr. Jakub Gajdošík oznámil, že stavba bola urobená bez stavebného povolenia 

a dodatočná fakturácia nie je možná. 

http://www.or.sasova.sk/
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Nedávno sa odovzdávalo dielo "UNIVERZUM", zosnulého umelca pána Kerna na Beskydskej ulici. 

Veľká vďaka patrí pánovi Lopušníkovi, ktorý vyhľadal dedičov a dohodol obnovu schátraného diela, 

ktoré sa po dlhom úsilí podarilo aj v spolupráci s mestom zrekonštruovať a slávnostne otvoriť. Vzhľad 

narúšajú len prerastené stromy, ktoré požadujú odstrániť resp. upraviť zeleň tak, aby nezabraňovali  

kynetickej časti plniť účel.   

 

Pani Kolivošková upozornila že jelše v jelšovom hájiku sú významné, žiada, aby boli ošetrené 

nakoľko ich brečťan zabíja. 

Poslanec Bielik zdôraznil, že v dobe otepľovania je potrebné chrániť vzrastlú zeleň – tieň pre oddych 

a navrhol aby ZARES MESTA urobil odborný prierez zelene v okolí  diela UNIVERZUM a aj na 

celom sídlisku s problematickou prerastenou zeleňou. 

 

Obyvatelia spádovej oblasti Sásová: žiadajú upraviť konečnú zástavku autobusu MHD č. 20, nakoľko 

teraz po obnovení Terminál shoping-Bus s kuframi sa ťažko prechádza, výťah býva odstavený, 

obchodné jednotky chcú, aby cestujúci chodili popri prevádzkach a cestujúcim zo Sásovej a do 

Sásovej  je ďaleko chodiť s batožinou, lyžami na železničnú stanicu, s nákupmi z Kauflandu.... 

 Pán primátor a poslanci prisľúbili riešenie. Poslanec Mgr. Matúš Molitoris poznamenal, že je 

úspech, že máme krásnu autobusovú stanicu a problém s koncovými stanicami MHD aj č. 20 sa bude 

riešiť. 

 

Pani Kolivošková upozornila, že na Rudlovskej ceste sú osadené prepadové mriežky na zberačoch 

dažďovej vody, že kolesom cyklisti, vozičkári nabiehajú do štrbín a treba ich otočiť o 90 stupňov. 

Veľmi kriticky zhodnotila stav chodníkov na Tatranskej ulici od Komunitného centra po Saleziánov 

a smrad s kanalizácie pri COOP Jednote na Rudohorskej pri Podnikateľskom inkubátore. 

Primátor – osobne nie som spokojný s údržbou chodníkov a vynaložia úsilie na zlepšenie. Poslanec 

Bielik poznamenal, že časti sídliska patria súkromným vlastníkom a treba, aby mesto riešilo vlastnícke 

vzťahy a zodpovednosti. 

 

Obyvatelia spádovej oblasti Rudlová a sídliska Rudlová-Sásová I, Denné centrum seniorov a ZŤP 

Púpava, Komunitné centrum Tatranská 10:   upozornili na neriešenie problému zosieťovania MHD 

smerom z Mesta ku Komunitnému centru, Saleziánskemu stredisku. Hlavne starí obyvatelia Rudlovej 

sa nedostanú a musia cestovať do mesta na MHD 26, 28. Problém je ísť aj na Poštu a Polikliniku. 

 

Pani Bilčáková –z klubu slabozrakých a nevidiacich obyvateľov upozornila na časté kolízie s autami 

smerom ku saleziánskemu stredisku. Navrhujú urobiť viac vjazdov a zjednosmernenie. 

 Poslanci – možné riešenia vidia pri aplikácii schválenej parkovacej politiky na sídlisku. 

 

Obyvatelia sídliska žiadajú o obnovu kontajnerových stojísk a žiadajú MsP, aby sledovali 

narušovateľov, ktorí vykladajú nadrozmerný odpad mimo harmonogramu. Zároveň žiadajú po sídlisku 

vybudovať exteriérové FITNES prvky, kde by 10-12 roční školáci vybili svoju prebytočnú energiu 

a zároveň si obyvatelia mohli fyzicky posilňovať končatiny... 

 

Obyvatelia bytového domu Rudohorská 6449/28 žiadajú pomoc pri zlepšení prístupu k smetným 

nádobám. 

 

Občianska Rada žiada, aby Mesto vytvorilo v Sásovej podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu, 

aby obyvatelia neodchádzali do okrajových obcí a developeri nepredražovali a neprehlbovali 

zadlženosť obyvateľov. Navrhuje parcely, kde sa plánuje výstavba vo vlastníctve Mesta parcely KNE 

1-502/5 12502m2, časť KNE 1-475/1, KNE 4-484/14, 3565 m2 vyčleniť pre IBV a pri výbere 

záujemcov o výstavbu RD stanoviť kritérium spoločensko-prospešnej činnosti na území Sásová-

Rudlová. Obce majú povinnosť zo zákona budovať podmienky IBV a nie podporovať lobistické 

skupiny. Ďalej požiadali o zapracovanie do plánovaných investícií vybudovanie nových hrobových 

miest a urnového cintorína v Sásovej. 

 

 

https://maps.google.com/?q=Rudohorsk%C3%A1+6449/28&entry=gmail&source=g
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Pani Gregáňová za obyvateľov Starohorskej ulice predložila požiadavky,  

-aby MsZ prijalo uznesenie o regulácii budovania vysielačov mobilných operátorov v obytnej zóne 

z dôvodu rizikových faktorov na obyvateľov. Takýto postup už prijalo MsZ Prešov. Žiada vysielač 

pri Pikarte presunúť 500 m mimo obytnej zóny.   

-Ovzdušie sídliska znečisťuje Biotika a obyvatelia RD v Rudlovej spaľujú rôzne plasty, čím ničia 

ovzdušie a žiada toto znečistenie monitorovať.  

-Odporúča nasadiť viac ovocných drevín, kríčkov na sídlisku namiesto kosodreviny a voľných 

plochách. vyslovila požiadavku, aby boli na sídlisku dostupné služby miestneho úradu – klientske 

centrum.  

-Požiadala o pomoc pri výmene okien  na Tatranskej č. 10 – malé deti trpia zimou.  

-Nové autobusové nástupištia sú v prievane a zvážiť dobudovanie vetrolamy – zátišia pri čakaní na 

autobusy a výťah pri čakárni bol non stop v prevádzke  

-Spolufinancovať bezbariérové prístupy pri obytných domoch s jednotlivými samosprávami a Mestom 

-Účelová komunikácia Starohorská 11 – 33 je poškodená, prepadnutá je potrebná rekonštrukcia 

a povrchovú úpravu prispôsobiť na ťažké vozidlá ako napr. záchranné zložky, hasiči ..., osadiť 

dopravné značenia zákaz zastavenia, aby bola nonstop priechodná 

-Na Starohorskej ulici vyznačiť šikmé parkovanie, osadiť na prístrešky kontajnerov oznamy, kedy je 

zákaz parkovania. Svoje podnety písomne odovzdala primátorovi mesta 

 

   Primátor – bude rokovať s kompetentnými zamestnancami Úradu verejného zdravotníctva, 

aby zabezpečili meranie žiarenia vysielačov mobilného signálu na strechách obytných domov a určili 

ich vplyv na zdravie obyvateľov. Na základe výsledkov takéhoto merania sa prijmú opatrenia. 

Poslanci – správcovia domov rátajú s dlhodobými finančnými príjmami od mobilných 

operátorov a nebude to ľahké odstrániť, postupne sa plánuje s obnovou aj aj v MŠ na území sídliska. 

Poslanec Pavol Bielik zareagoval na podnet výsadby ovocných drevín a vyslovil názor, že by 

sa mali vysádzať ovocné stromy v sadoch. Sú na území mesta ovocné stromy, z ktorých nikto nezbiera 

ovocie, ktoré potom hnije.  

 

Obyvatelia v zastúpení pána Cocha upozornili o neodtekanie dažďovej vody Javorníckej č. 33, na 

prístupovej komunikácii je potrebné vybudovať nové vpuste vody do kanalizácie. V súčasnosti je 

jedna šachta nefunkčná na kopci a druhá len veľmi čiastočne pri obrovskej vode. Upozornil že ZARES 

mesta nerobí údržbu zelene zodpovedne a necháva aj staré stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť. 

Upozornil na šmykľavý povrch a neporiadok pri prevádzkach na Rudohorskej ulici od CBA, Jednoty 

až po autobusovú zástavku pod Mamutom. Sú tam kvaple z kvapkajúcej vody a šmýka sa. 

 

Pán Langa upozornil na Rudohorskej ulici pri mliekomate na prepadnutý kandeláber (pozn. stojan 

pouličnej lampy), poznamenalo sa tiež, že aj pri ihriskách na Rudohorskej ulici pri opornom múre. 

 

V diskusii bola prednesená požiadavka, aby do plánu investícií sa dalo zaasfaltovanie betónovej cesty 

nad Jelšovým hájikom pod Magurskou ulicou ku Krivánskej ulici. 

 

       Na bohatú diskusiu odpovedali kompetentní poslanci a pán primátor. 

 

3) Ing. Elena Púchyová predstavila pripravované akcie v roku 2018, ktoré budú uverejnené na web 

stránkach. Pre časovo rozsiahlu diskusiu sa k téme - nemotorová doprava na sídlisku, plánované 

úpravy kontajnerových úložísk komunálneho odpadu, prístupových chodníkov, bezpečnostné 

opatrenia na Silvestra 2017 sa bude zaoberať OR na najbližšej schôdzi.  

 

Pán primátor a poslanci obdržali  pri príležitosti 20 rokov činnosti občianskeho združenia 

Nezávislej občianskej iniciatívy Náš domov Sásová z rúk predsedu Ing. Františka Palušku 

pamätné kalendáre na rok 2018.  

Podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory NOI Náš domov Sásová a Spoločenstva Rudlová-

Sásová, Mesta Banská Bystrica, poslancov a organizačným zabezpečením členmi občianskej 

rady. 
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Ďakujeme za poskytovanie priestoru riaditeľovi Verejnej knižnice Mikuláša Kováča 

a zamestnancom pobočky Karpatská č. 3.  

Veľmi si ceníme účasť  a diskusné príspevky obyvateľov a odpovede poslancov v priebežnej 

diskusii.  

Ďakujeme za návštevu nášho sídliska primátorovi Mesta Banská Bystrica a aj viceprimátorom 

 

4) Na záver novoročného stretnutia všetci poslanci Pavol Bielik, Doc. PhDr. Tomáš Klus, PhD, 

MBA, Ing. Michal Škantár, Mgr. Matúš Molitoris, Mgr. Vladimír Pirošík, Mgr. Jakub Gajdošík, 

Ing. Martin Turčan, Mgr. Tomáš Štrba, PhD. vyslovili poďakovanie, za pomoc v roku 2017 

a želania do roku 2018. Ospravedlnení poslanci  Ing. Milan Lichý a Matej Bučko reagovali pre 

pracovné záležitosti e-mailom. 

 

Pán primátor MUDr. Ján Nosko mal záverečné slovo a zaželal všetkým veľa zdravia a úspechov 

v roku 2018 a symbolickým prípitkom detským šampanským sme otvorili rok 2018 aj v Sásovej-

Rudlovej. 

 

 

 

Ďakujeme za účasť. 

 

Zapísala predseda OR RU SA II – Ing. Elena Púchyová 

Podpredseda OR RU SA II Mgr. Ivan Bartoš 

 

 

 

 

 


