
 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 3 

pre mestské časti Rudlová, Sásová 
 

Číslo zápisnice: 04/2019 

Dátum:  17.9.2019 

Počet strán:  4 

 

Prítomní: Andrej Leitner, Milan Lichý, Martin Majling, Vladimír Pirošík, Martin Turčan 

Ospravedlnení: Martin Klus, Michal Škantár 

Neospravedlnení: Jakub Gajdošík, Matúš Molitoris 

Hostia: Anna Krajanová, Ivan Bartoš, Tomáš Štrba 

Program:  

• Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
• Zmena rámcového plánu akcií financovaných z dotácie na rok 2019 
• Problémy a požiadavky mestských častí – materiál do komisie MsZ 
• Návrh navýšenia sumy na občana pre rozpočet VMČ 
• Rudohorská – schody a bezbariérový prístup 
• Požiadavky Rudlovčanov na mesto BB - materiál 
• Kontrola uznesení 
• Rôzne, diskusia 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

 Prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda VMČ Andrej Leitner. Pri počte piatich prítomných 
členov konštatoval VMČ ako uznášania schopný a otvoril zasadnutie. Predložil návrh zaradiť do 
plánovaného programu body: 

• Návrh navýšenia sumy na občana pre rozpočet VMČ 
• Rudohorská – schody a bezbariérový prístup 
• Požiadavky Rudlovčanov na mesto BB – materiál 

V diskusii neodzneli žiadne pripomienky k návrhu. 

Uznesenie č. 9: VMČ schvaľuje doplnený program zasadnutia tak ako bol predložený predsedom VMČ. 

Výsledky hlasovania:  za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

2. Zmena rámcového plánu akcií financovaných z dotácie na rok 2019 

  Predseda VMČ Andrej Leitner a predseda OZ Spoločenstvo Rudlová-Sásová Tomáš Štrba informovali 
o aktuálnom stave využitia finančných prostriedkov z dotácie pridelených podľa rámcového plánu na rok 
2019. Z dôvodu nevyužitia pridelenej sumy pri niektorých aktivitách predložili návrh úpravy rámcového 
plánu (príloha č. 1), ktorý reflektuje vyššiu potrebu pri ostatných akciách aj fungovaní samotného OZ. 
V diskusii neodzneli žiadne pripomienky k návrhu. 

Uznesenie č. 10: VMČ schvaľuje predloženú aktualizáciu rámcového plánu akcií na rok 2019 (príloha 
č.1). 

Výsledky hlasovania:  za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 



3. Problémy a požiadavky mestských častí – materiál do komisie MsZ 

 Predseda VMČ predložil na rokovanie materiál o problémoch a požiadavkách mestskej časti (príloha č. 
2), ktorý bol spracovaný na základe výzvy komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti 
(Uznesenie č. 21/2019) a mal by následne slúžiť ako podklad pre tvorbu rozpočtu.  

Leitner – Tento materiál sumarizuje všetky podnety, ktoré obdržal od členov VMČ a predstaviteľov OR po 
výzve im adresovanej mesiac pred zasadnutím VMČ. Nepovažuje za uzavretý a finálny dokument, skôr 
základ, na ktorom by sme mali pracovať a ďalej aktualizovať. 

Turčan – Navrhuje, aby sa dokument sústreďoval na reálne veci. Cintorín v mestskej časti považuje za 
uzavretú tému, zainteresovaní sa vyjadrili o tejto téme ako nerealizovateľnej. Informoval, že realizácia 
celého projektu bola v minulosti odhadovaná na 1,5 mil. €. Nevníma takúto požiadavku od výraznej 
skupiny obyvateľov, centrálny mestský cintorín v Kremničke má dostatočné kapacity. S ostatnými bodmi 
súhlasí. 

Lichý – Cintorín považuje za stále otvorenú tému, keďže lokalita je schválená v platnom územnom pláne. 
Ak nie v tomto období, možnosť stále zostáva do budúcnosti otvorená.  

Štrba – V téme cintorína boli podniknuté kroky na strane mesta, cintoríny v mestskej časti už nemajú 
kapacitu, vníma požiadavku veľkej skupiny obyvateľov. Dokument celkovo považuje za dôležitý zo 
strategického hľadiska do budúcnosti - čakajú nás rôzne problémy, nie len realizovateľné riešenia pre 
aktuálne obdobie. 

Lichý – Podobné materiály sú už spracované aj v iných mestských častiach, vedenie mesta sa nimi bude 
spolu s odbornými útvarmi zaoberať. Mala by prísť odpoveď. V súvislosti s tým sa ukazuje potreba 
aktualizovať PHSR, doterajší Akčný plán je platný do roku 2017. 

Pirošík – Ďakuje za spracovanie materiálu, nemyslí si však, že by komisia MsZ mohla relevantne vyberať 
spomedzi priorít mestských častí. Podporuje do budúcna pokračovanie v hlbšej debate a výbere veľkých 
spoločných priorít. 

Leitner – Tému cintorína vníma ako potrebu od väčšej časti obyvateľov. Súhlasí s návrhom pokračovať 
v diskusií na osobitnom zasadnutí. Vníma dve potreby – precizovať výber väčších realizovateľných priorít 
pre aktuálne obdobie, súčasne uvažovať o strategickejšiu víziu pre mestskú časť v dlhodobom horizonte.  

V diskusií nezazneli priame návrhy na zmenu materiálu, predseda VMČ predložil návrh schváliť materiál 
tak ako bol predložený. 

Uznesenie č. 11: VMČ schvaľuje predložený návrh požiadaviek a potrieb mestskej časti (príloha č.2) ako 
materiál pre komisiu MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti. 

Výsledky hlasovania:  za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 
4. Návrh navýšenia sumy na občana pre rozpočet VMČ 

 Predseda VMČ informoval o iniciatíve zvýšiť sumu príspevku na občana pre rozpočet VMČ, ktorá sa 
otvára na viacerých fórach a podporila ju aj komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské. Požiadal 
členov VMČ o vyjadrenie názoru. 

Turčan – Súčasné pokrytie financovaných aktivít považuje za dostatočné, vníma potrebu investičných 
financií na opravy vo volebnom obvode. V prípade takejto možnosti je za navýšenie. 

Štrba – Informoval, že je dlhodobo možné rozdeliť financie pridelené pre VMČ na podujatia aj rozvoj 
územia.  

Leitner – Pripomenul podobnú diskusiu z minulého roka, kde VMČ v prípade navýšenia rozpočtu uvažoval 
o pokrytí akcií tak ako doteraz a využití zostatku na rozvoj územia. 



Lichý – Okrem týchto možností sa navýšenie môže týkať aj možnosti financovať prostredníctvom VMČ 
občianske centrá alebo priestory pre stretávanie sa. 

Pirošík – Súhlasí s navýšením, má informáciu o iných mestách s väčšou sumou príspevku na občana. Nemá 
záujem umelo dotovať podujatia ak nie je dopyt, preto vníma ako dôležité ubezpečenie ohľadom 
možnosti využitia financií aj na údržbu. Nesúhlasí s podmienením navýšenia transformáciou komunitných 
centier. Je za navýšenie pre všetky VMČ, prípadné financovanie občianskych centier navrhuje riešiť 
v osobitnom balíku pre VMČ, kde budú reálne fungovať. 

S takýmto záverom sa predseda aj prítomní členovia VMČ stotožnili. 

Uznesenie č. 12: VMČ odporúča schváliť MsZ navýšenie sumy príspevku na občana pre financovanie 
činnosti VMČ bez ohľadu na postup pri transformácii komunitných centier a pre tieto, v prípade 
potreby, vyčleniť osobitné prostriedky v tých obvodoch, kde budú fungovať. 

Výsledky hlasovania:  za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

5. Rudohorská ulica – schody a bezbariérový prístup 

 Na podnet p. Pirošíka  sa VMČ v ďalšom bode zaoberal stavom verejného priestranstva na Rudohorskej 
ulici. Rekonštrukcia schodov a bezbariérového prístupu v danej lokalite je súčasťou plánu investičných 
akcií vo VO č.3 pre rok 2019. 

Pirošík – Dostal informácie o ďalších zraneniach občanov (zlomeniny a pod., hlásené naposledy 16.9.2019) 
v podchode na ulici Rudohorská 11-13, ktorý je značne poškodený. Od p. Kubša má informáciu, že 
rekonštrukcia sa má konať ešte v tomto roku. 

Uznesenie č. 13: VMČ žiada o bezodkladnú realizáciu investičných akcií vo VO č.3 schválených pre tento 
rok, predovšetkým rekonštrukciu a bezbariérový prechod v podchode na ulici Rudohorská 11-13. 

Výsledky hlasovania:  za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

6. Požiadavky Rudlovčanov na mesto BB 

 Predseda VMČ privítal na zasadnutí obyvateľku Rudlovej, p. Krajanovú, ktorá adresovala p. Gajdošíkovi 
a ostatným členom VMČ list s problémami a požiadavkami obyvateľov Rudlovej (príloha č.3). Poprosil 
o krátke predstavenie materiálu. 

Krajanová – Po predošlom zasadnutí VMČ, kde sa diskutovalo o problémoch tejto časti, vykonala 
obhliadku v teréne a usporiadala stretnutie s občanmi, na ktorom sformulovali a spísali požiadavky 
a problémy, ktoré obyvateľov najviac trápia (doprava, potok, kanalizácia a pod.) vo forme doručeného 
listu. P. Krajanová sa informovala o spôsobe zverejňovania pozvánok na zasadnutia. 

Leitner – Poďakoval za iniciatívu a spracovanie predloženého materiálu, budeme očakávať odpovede 
z MsÚ na konkrétne podnety. 

Prítomní ďalej diskutovali o formách diskusie na úrovni VMČ a OR. V organizácii uvedeného stretnutia 
s občanmi vidia zastúpenie úlohy OR. Vyjadrili podporu inštitútu a aktívnemu fungovaniu OR. 

Uznesenie č. 14: VMČ berie na vedomie list p. Krajanovej ohľadom požiadaviek obyvateľov Rudlovej 
(príloha č.3) a odporúča viceprimátorovi Gajdošíkovi rokovať o predložených podnetoch na úrovni pána 
primátora a odborných útvarov MsÚ. 

Výsledky hlasovania:  za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

7. Kontrola uznesení 



 VMČ sa v tomto bode zaoberal kontrolou uznesení z predošlých rokovaní. 

Uznesenie č. 3/2019: VMČ ukladá predsedom OR doručiť predsedovi VMČ do 24.4.2019 zoznam členov OR 
spolu s kontaktmi na zvoleného predsedu a podpredsedu na opätovné schválenie VMČ v ďalšom období. 

Leitner – Zoznam dostal od p. Bartoša - OR II, zatiaľ nič za OR I. Nevidel žiadne zápisnice zo zasadnutí 
týchto rád. Zopakoval, že možnosti pre vznik OR sú otvorené. 

Pirošík – Je za toľko OR, aký je dopyt. Pripomenul iniciatívu OR v Starej Sásovej a pripomenul takúto 
možnosť aj p. Krajanovej. 

Uznesenie č. 4/2019: VMČ poveruje viceprimátorov, ktorí sú členmi výboru (Gajdošík, Lichý), aby sa stretli s 
náčelníkom MsP za účelom diskusie o problémových oblastiach v mestskej časti Rudlová - Sásová. 

Lichý – Poprosil o odklad, priebežne sa hovorí o akútnych veciach, k téme obvodu špeciálne nezasadali. 

8. Rôzne, diskusia 

 Predseda VMČ otvoril diskusiu na záver rokovania. 

Leitner – Informoval prítomných o už realizovaných investičných akciách vo VO (Rudohorská, Magurská, 
Na zábave, zásobovacia komunikácia a chodníky ZŠ Tatranská) a rekonštrukciách, na ktoré čakáme 
(Rudohorská – bezbariérový prechod, schodiská Magurská – Pieninská, Javornícka - Karpatská). 

Leitner – V minulosti komunikoval svoju iniciatívu ohľadom členov VMČ neposlancov. Oznámil, že túto 
iniciatívu nateraz pozastavil. U členov VMČ vníma rôzne názory – výrazne za, indiferentne, už dostatočný 
počet a nie vždy prítomní. Vyjadril poľutovanie, že OR nefungujú ako by mohli. Predstava sú aktívni 
predsedovia OR prítomní na VMČ. V tejto chvíli je za povzbudenie a podporu OR. 

Leitner – V spolupráci s občianskym združením Spoločenstvo Rudlová-Sásová spúšťame, tak ako aj 
v minulosti, formulár na podávanie žiadostí o podporu podujatí z prostriedkov určených na činnosť VMČ 
(http://rudlova-sasova.sk/ziadost/). Boli aktualizované podmienky podľa platných VZN na webe, uzávierka 
je 31.10.2019. Poprosil o propagáciu tejto možnosti. 

Bartoš – V OR II hľadajú človeka, ktorý by bol predsedom, nedarí sa im stretnúť. Odporúča zvážiť výzvu od 
poslancov. Štrba – VMČ má v kompetencii odvolať členov, aktualizovať zoznam a tiež nefungujúcu OR 
zrušiť. Podľa štatútu sa musí aspoň niekoľko krát stretnúť, inak je aj technicky nefunkčná. Leitner – Snažil 
sa najprv o oživenie OR, zatiaľ sa nepodarilo. Radi dáme priestor aktívnym občanom. Lichý – Pokúsi sa 
s členmi stretnúť. 
 

Predseda VMČ na záver poďakoval všetkým zúčastneným a zasadnutie ukončil. 

 

Banská Bystrica 17. september 2019  

Zapísal: Andrej Leitner 

          

                                                                                                                                         Ing. Andrej Leitner 

                        predseda VMČ VO č.3 


