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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 zo stretnutia občianskej rady  

vo Verejnej knižnici MK - Karpatská 3,  

12.6.2018 
 

Program:  

1. Slávnostný program SZUŠ Lavuta  

2. Báseň o otcovi  

3. Slávnostné zasadnutie občianskej rady 

- Slovo pre verejnosť 

- Vystúpenie poslancov - informácia z posledného zasadnutia MsZ a rokovaní VMČ 

4. Som poslancom otcom, veselé spomienky a zážitky s otcom 

5. Záver 

 

Stretnutie otvorila predsedníčka OR RU SA II Ing. Elena Púchyová privítala prítomných a pri 

príležitosti dňa otcov zahájila slávnostné stretnutie 

1) Netradične sa verejnosti predstavili žiaci SZUŠ Lavuta, ktorí pod vedením pána Vigaša 

predstavili svoje umelecké vystúpenie od klasickej po modernú hudbu v sprievode hry na gitary  

2) Pán Ján Haruštiak, riaditeľ Divadla pod balkónom pre prítomných oteckov, mužov a hostí 

predniesol básne. 

3) Po ukončení umeleckého programu bol otvorený bod Slovo pre verejnosť. Prítomní obyvatelia 

sídliska sa vzniesli kritické pripomienky, názory a sťažnosti k týmto záležitostiam: 

- nebezpečné schodiská k ihriskám Rudohorská pri opornom múre, pri reštaurácii Best Art 

Coffe a v strede prepojovacieho schodiska Rudohorská ul. - Starohorská ul. po daždi bol 

nános blata – kto robí údržbu verejných priestranstiev? Vo Viedni upratujú aj cez víkendy. 

Dolná časť sídliska je pokosená ostatné časti nie. Obyvatelia si upratujú okolie Starohorská 

ulica, ale autičkári, motorkári chodia aj cez chodník v tesnej blízkosti domu, čím môže 

vzniknú úraz detí...Len nedávno tam dostal šmyk na motorke  jeden pán a ak by tam niekto 

bol, šmyk by spôsobil fatálne následky 

-  KC Sásová okolie pred bývalou ZŠ Tatranská sa stále neopravilo, autičkári parkujú kde vedia 

aj na zeleni 

- vodiči nedodržiavajú zákazové značky ani v areály škôl – ZŠ Ďumbierska autom až pred 

vchod 

- neodváža sa načas triedený odpad (kov, plasty), nadrozmerný odpad ničí vzhľad verejného 

priestranstva  

- veľká kritika  bola vznesená proti činnosti ZARES mesta Banská Bystrica, rušenie ihrísk, 

vysoká tráva, prehustená zeleň, obyvatelia chcú svetlo a nie stromy. Veľké stromy ničia 

budovy a zvyšujú náklady na el. energiu svetlo, teplo. Kde nechodí slnko chodí lekár – lipa 

Javornícka 33 

-  nový Územný plán na základe sťažnosti obyvateľov žiadajú odstránenie antén mobilných 

operátorov v strede obytnej zóny a dať zákaz v územnom pláne ich budovanie 

-  nový ÚPN nezahusťovať  sídlisko stavbami medzi Rudohorskou a Starohorskou ulicou, 

neosádzať reklamné tabule pri prechodoch pre chodcov, brániaci výhľad na vozovku 

a odstránenie reklamných tabúľ na Rudohorskej ulici brániace výhľadu chodcom na 

prechodoch (požiadavka z predošlého zasadnutia OR). 

- ponechať územia pre IBV a nie ich predražovať cez developerov 

http://www.or.sasova.sk/
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- názvoslovie nových ulíc v Sásovej – pohoria a nie kombinovať, nakoľko z názvu sa už nebude 

dať identifikovať mestská časť 

 

      Na bohatú diskusiu reagovali prítomní poslanci MsZ, ktorí kompetentne odpovedali 

k vzneseným kritickým otázkam. Vysvetlili zakreslené zámery v územnom pláne, osobitne sa 

vyjadrili k omylom zakreslenej  ploche s prístavbou PIKART. Poznamenali, že investície sú 

naplánované na dlhšie časové úseky, počíta sa aj s opravou obrubníkov. Mesto sa zapojilo do 

programu SMART CITY pre zabezpečenie inteligentných zariadení pre reguláciu spotreby 

energie. 

 

4) Ing. Elena Púchyová v závere požiadala poslancov členov OR, aby prezradili verejnosti  pri 

príležitosti oslavy Dňa otcov nejaký veselý zážitok. Tieto pekné príbehy a spomienky na otcov  

dokončili  priebeh schôdze a spríjemnili stretnutie s obyvateľmi sídliska. 

5) Na záver poďakovanie patrilo všetkým oteckom a mužom a hlavne diskutujúcim pani PhDr. 

Čuhovej, p. Štifnerovej, zamestnancom Komunitného centra a pani Ing. Janke Gregáňovej za 

návrhy riešenia do ÚPN a ostatným prítomným poslancom a hosťom. 

 

Závery a doporučenia: 

 

Dopracovať požiadavky z textu do ÚPN 

Zaares – úprava prerastenej zelene, pokosenie trávy, osadenie nenáročných certifikovaných prvkov do 

priestoru zrušených ihrísk pre deti a mládež (hrazdičky...) 

Odstrániť reklamné tabule na Rudohorskej pri prechode k ihriskám 

Zabezpečiť odvoz triedeného odpadu ako aj budovať upravené stanoviská pre komunálny odpad 

Kontrolovať MP dodržiavanie osadených zákazových značiek 

Realizovať údržbu chodníkov a schodísk 

 

Ďakujeme za účasť. 

 

Zapísala predseda OR RU SA II – Ing. Elena Púchyová 

Podpredseda OR RU SA II Mgr. Ivan Bartoš 

 

 

 

 

 


