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 porady občianskej rady
29.11.2018 v knižnici Rudohorská 37A
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Program:
1. otvorenie
2. zhrnutie činnosti OR RUSA II
3. ďalšie vízie pre rok 2019
4. organizačné zmeny v občianskej rade
5. diskusia
6. závery a odporúčania
K bodu 1. V úvode prítomných členov občianskej rady, starých, staronových a aj nových
poslancov privítala predsedníčka OR Elena Púchyová
K bodu 2.
V roku 2018 OR iniciovala stretnutia s verejnosťou 2x. Množstvo podnetov od obyvateľov a aj
členov OR sa riešilo operatívne s odbornými útvarmi mesta a poslancami. Podľa potreby sa
operatívne stretli jednotliví členovia výbou.
OR bola spoluorganizátorom rôznych celo sídliskových akcíí MDŽ, Futbal generácii, Deň
matiek, Deň otcov, Den Sásovskej Uhorky, Mikuláš. Pravideľne komisie pre rozvoj MČ sa
zúčstňoval predseda a jeden člen OR (poslanec).
Podarilo sa nám:
- zlepšiť informovanosť prostredníctvom vývesných tabúľ
- odstránenie svetelných tabúľ pri prechode pre chodcov Rudohorská ul.
- opravili sa nevyhovujúce časti ciest, chodníkov, schodištia k navrhnutým vybraným
lokalitám
- riešilo sa zatápanie kontajnerového stojiska Kráľovohoľská
- presťahovanie knižnice do nových priestorov
- zlepšenie situácie na miestnej pošte
Opakovane a dlhodobo poukazujeme na neriešené problémy a pretrvávajúce k dnešnému dňu:
- parkovanie pred bývalou ZŠ Tatranská 10 teraz KC
- autobusové spojenie Rudlová, dolná čsť sídliska ku Komunitnému centru Tatranská 10
a k Saleziánskemu stredisku
- chodník Rudohorská-Tatranská – spôsob nebol odkomunikovaný s nami. Bol odstránený
betónový stĺpik a osadený rám na odomykanie, z dôvodu prístupu zásobovania predajcov
do vestibulu ZŠ Sitnianska, pritom vstup by mal byť zo zadnej strany budovy. Pri novom
riešení dochádza k zakopávaniu do rámu, stojí tam voda, naplaveniny a v zime sa tam
vytvoril nebezpečný ľadový povrch
- neopravované stojiská kontajnerov – veľký neporiadok a nadrozmerný odpad - po
vývoze bordel – neboli postihnutí páchatelia
- chýbajúci cintorín pre obyvateľov sídliska – štúdia urnového cintorína bola vypracovaná
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odstránenie elektrosmogu, či už z antén mobilných operátorov resp. bilbordov
neriešené podmienky pre neodľudňovanie sídliska, rozšírenie IBV v Sasovej –
predražené ceny stavebných pozemkov cez sprostredkovania „developerské firmy“.
Obce musia zo zákona vytvárať podmienky a okolité obce ich vytvárajú – inžinierske
siete majú patriť obci
viaceré jednoduché pripomienky z Parkovacej politiky neboli realizované (pripomienky
uvedené v prílohe zápisu)
voľby opakovane poukázali, že v Sasovej musíme mať centrálne výlepné plochy
odborné útvary neinformujú OR a uskutočnili verejné podujatia k závažným
investorským akciám bez zástupcov občianskej rady
uskutočnila sa nevyhovujúca rekonštrukcia podchodu z Javorníckej na Rudohorrskú
k autobusom, nebol vybudovaný bezbariérový prítup ku knižnici. Rekonštrukcia
Rudohorská Luxorbar – Coop Jednota - nemala podliehať vyjadreniu verejnosti? Ťažké
sudy dodávatelia prevaľujú po schodoch a značne ich poškodili. Prístup k autobusom
a ku knižnici nie je osvetlený a realizované uzatvorenie – plot – obyvatelia vyslovili
nesúhlas nakoľko sa znemožní prístup k zubnému lekárovi, knižnici.
nepodarilo sa uzatvotenie zadného traktu pri opornom múre, kde sa združujú rôzne osoby

Za spoluprácu je treba poďakovať poslancom, zamestnancom linky čistoty, že pomáhali
poupratovať požadovaný priestor, Medzitrhu práce, Magurská 16 za upratanie p odchodu za
obchodnými prevádzkami Rudohorská ulica a MP za ústretovosť pri riešení problémov
a dohľade pre bezpečnosť účastníkov našich podujatí
K bodu 3.
Poslanci informovali o pripravovaných aktivitách v roku 2019. Pre rok 2019 je okresaný
rozpočet na parkovanie Tatranská ul. a vnútroblok Opávia. Budú dokončené rekonštrukcie MŠ.
Riešenie odchodov autobusov a smerovania liniek vidia v dokumente dopravnej mobility
v meste. Poslanci BBA budú navrhovať v MZ navýšenie rozpočtu z 1,5€ na 2€ na obyvateľa. Na
údržbu chodníkov bolo vyčlenených z rozpočtu cca 60000€
K bodu 4.
Z dôvodu volebného neúspechu troch členov občianskej rady predsedníčka OR Ing. Elena
Púchyová požiadala o ukončenie činnosti predsedu OR k 15.12.2018 a tiež členstva v OR a v
Spoločenstve Rudlová Sásová.
K bodu 5.
V diskusii sa prítomní členovia OR vyjadrili k ďaľšiemu fungovaniu OR a prebratiu
predsedníctva. Andrej Refka navrhol zlúčenie OR RUSA II s OR RUSA I. Ostatní členovia sa
vyjadrili k potrebe, aby OR RUSA II fungovala aj naďalej. Žiadny člen OR nechcel prebrať
funkciu predsedu a navrhli, aby noví poslanci uskutočnili doplnenie a obsadili funkciu predsedu
OR RUSA II.
František Paluška sa vyjadril, že je potrebné viac propagovať činnosť OR RUSA II, či už na
elektronických resp. papierových médiách (časopis pre Sásovú).
Pani Ševcová informovala o petícii zamestnancov nemocnice k odchodom autobusov cez
víkendy zo zástavky Rooseveltová nemocnica do Sásovej. Poobedná smena ho nestíha a preto
žiadajú o posun 5 minút 19:10. Informovala o poškodenom chodníku z Pieninskej na Magurskú.
Pani Gregáňová informovala o rozbitej ceste Starohorská ulica, chýbajúcich dopravných
značkách, uzavretá ulica sťaženie podmienok pre záchranné zložky, zlý prístup k Potravinám
mamičiek s vozíkmi, vozičkárov ZŤP. Chýba dokončenie chodníka Starohorská 1 – v starej
projektovej dokumentácií bol pripojený a nie natvrdo ukončený. Treba bezbariérové chodníky
a nie ostrovčeky, ktoré sú barierové (smer novinový stánok Tatranská). Starší obyvatelia sídliska
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a mamičky žiadajú, aby v Sasovej boli špecializované ambulancie ortopedické, geriatrické,
diabetologické. Treba zriadiť riadnu a čistú tržnicu a kultúrny dom nakoľko chýba kultúra.
Tomáš Štrba poznamenal, že Sásová má dosť kultúrnych podujatí - kultúra je rozdrobená
v rôznych lokalitách a rôznych oblastiach – predložené projekty na dotáciu od VMČ pre rok
2019. Dotačný systém vyhodnotil až 44 000 € požadovaných prostriedkov.
K bodu 6. Zástupcovia OR oporučujú poslancom VMČ Sásová doplniť členov a predsedu OR
RUSA II.
Na záver poslancom a členom občianskej rady za spoluprácu poďakovala odchádzajúca
predsedkyňa OR RUSA II Ing. Elena Púchyová.

Zapísala Púchyová,
Odsúhlasili prítomní členovia OR
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Príloha: Parkovacia politika – nezrealizované požiadavky
a) Realizovať parkovacie plochy Rudohorská cesta
- pozdĺžne státie riešiť koordinovane s riešením zastávok MHD, stanovísk
kontajnerov na odpad, cyklotrasami a pešími komunikáciami - riešiť len parkovanie
bez ostatného nemá význam!,
- nesúhlasíme so smerovaním automobilovej dopravy resp. parkovaním okolo
existujúceho viacúčelového športoviska a detského ihriska
b) Realizovať parkoviská Tatranská pri škole, obchod, stred
- dostatočne kapacitne riešiť výjazdy na Tatranskú ulicu,
- pri návrhu deliacej zelene smerom ku obytným domom zvoliť také riešenie, ktoré
by minimalizovalo rušivé vplyvy od hluku, emisií a osvetlenia od parkujúcich
automobilov,
c) Nerealizovať parkovisko Strážovská
d) Súhlasíme s realizáciou HG Tatranská stred (nad bývalou ZŠ)
- dostatočne kapacitne riešiť výjazd na Tatranskú ulicu,
f) Súhlasíme s realizáciou HG Tatranská sever
- dostatočne kapacitne riešiť výjazd na Tatranskú ulicu - preriešiť existujúcu
križovatku, aby svojim riešením umožňovala bezproblémové presmerovanie
automobilovej dopravy smerom mimo Tatranskej a Rudohorskej ul. - na Kostiviarsku,
Nemce, Šachtičku),
e) Nesúhlasíme s HG pri borovicovom háji
f) Nesúhlasíme s HG Kráľovohoľská
g) Nesúhlasíme s HG Javornícka/Karpatská
h) Žiadame využiť všetky právne možnosti , sankcie príp. odkúpenie staveniska
mestom od stavebníka a vybudovať HG na Starohorskej ulici
i) Odporúčame realizovať dvojúrovňové parkovisko Javornícka
j) Navrhujeme cyklotrasy riešiť mimo frekventovanej cesty Rudohorská ulica
k) Pri návrhu „Parkovacej politiky“ žiadame rešpektovať možnosti zimnej údržby,
prístup vozidiel zdravotnej a protipožiarnej techniky
l) Žiadame pri realizácii návrhov v maximálnej miere rešpektovať existujúcu
vzrastlú zeleň
m) Žiadame zohľadňovať pri návrhu parkovacej politiky názor obyvateľov
priľahlých obytných domov.
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