
 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 3 

pre mestské časti Rudlová, Sásová 
 

Číslo zápisnice: 05/2019 

Dátum:  5.11.2019 

Počet strán:  4 

 

Prítomní: Andrej Leitner, Milan Lichý, Martin Majling, Vladimír Pirošík, Jakub Gajdošík 

Ospravedlnení: Martin Klus 

Neospravedlnení: Matúš Molitoris, Michal Škantár, Martin Turčan 

Hostia: Ivan Bartoš, Ľubica Buranová, Anna Krajanová, Tomáš Štrba, občania Rudlovej 

Program:  

x Schválenie programu 
x Kontrola uznesení 
x Zriadenie OR Rudlová dedina 
x Rámcový plán akcií financovaných z dotácie na rok 2020 
x OZ na zabezpečenie plnenia úloh VMČ 
x Termíny zasadnutí 
x Rôzne 

 
1. Schválenie programu 

 Prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda VMČ Andrej Leitner. Plánovaného zasadnutia sa 
zúčastnili aj niekoľkí obyvatelia mestskej časti Rudlová. Prítomní vo voľnej diskusii k navrhnutým bodom 
programu počkali na naplnenie uznášaniaschopnosti VMČ. Predseda VMČ následne predniesol na 
schválenie avizovaný program zasadnutia. 

Uznesenie č. 15: VMČ schvaľuje program zasadnutia tak ako bol predložený predsedom VMČ. 

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

 

2. Kontrola uznesení 

 VMČ sa v tomto bode zaoberal kontrolou uznesení z predošlých rokovaní, ktoré predniesol predseda. 

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 – Ešte stále nedostal informácie o členoch a zasadnutiach OR Rudlová-Sásová I. Zasadnutie za 
účelom voľby nového predsedu OR Rudlová-Sásová II zvolal viceprimátor Lichý. 

Lichý – Stretnutie sa uskutočnilo 31.10.2019 v Komunitnom centre Sásová. Prítomných bolo 5 členov OR, 
za predsedu bol zvolený Andrej Refka a navrhnutý nový člen Andreas Refka. Na OR informoval 
o aktuálnom dianí a aktivitách mesta, prebehla diskusia o činnosti a fungovaní OR, bežnej agende 
a podnetoch. Zo stretnutia bola vyhotovená zápisnica (príloha č.1). 

Navrhnutý nový člen OR má 17 rokov, Štatút Výborov v mestských častiach a Občianskych rád v meste 
Banská Bystrica (ZD 06/2019) vek členov neupravuje. V diskusii sa členovia VMČ zhodli, že bude vhodné 
prediskutovať tento stav s právnym oddelením MsÚ. 
 



Uznesenie č. 16: VMČ schvaľuje za predsedu OR Rudlová-Sásová II Andreja Refku a poveruje predsedu 
VMČ, aby ho navrhol za člena komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti. 

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

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 – Stretnutie je plánované na 8.11.2019, následne budú členovia VMČ informovaní o výstupoch. 

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.  

Leitner – Komunikoval s p. Kubšom, práce sú hotové. V najbližších dňoch by mali začať práce na oprave 
schodiska Magurská-Pieninská. 

Gajdošík – Bola podaná aj objednávka na parkovisko pri uliciach Karpatská, Javornícka.   

Uznesenie č. 14/2019: 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. 

Lichý – Rokovanie na úrovni primátora sa konalo približne pred mesiacom. Prítomní zamestnanci MsÚ 
z odborných útvarov. Boli rozdelené úlohy za účelom vypracovania odpovedí na jednotlivé podnety. 

Gajdošík – Vzhľadom na rozsiahlejší materiál, chvíľu trvalo jeho sfinalizovanie. Odpovede podpísané 
primátorom budú čoskoro. Nie všetky podnety je možné realizovať, niektoré návrhy sa dokonca vzájomne 
vylučujú. Neradi by sme zostali pri formálnych a úradných odpovediach, preto spolu s viceprimátorom 
Lichým navrhujú stretnutie so vznikajúcou OR, kde by sa mohli odpovede detailnejšie vysvetliť 
a prediskutovať.  

Krajanová – Súhlasí a víta prípadné stretnutie, upozornila na potrebu prizvať do diskusie odborníka na 
dopravu. 

 

3. Zriadenie OR Rudlová dedina 

 Po diskusiách, informovaní predsedom VMČ v Radničných novinách a spoločných výzvach na 
predošlých zasadnutiach bol predsedovi VMČ doručený návrh skupiny občanov z mestskej časti Rudlová 
na zriadenie novej občianskej rady. Návrh podala po stretnutí s viceprimátorom Lichým p. Anna Krajanová 
vo forme zápisnice zo stretnutia občanov a voľbe predsedu OR (príloha č.2). 

Leitner – Váži si prácu aktívnych občanov, čo spomenul aj na rokovaní MsZ, poďakoval za iniciatívu. 
Zopakoval otvorený postoj v tejto veci zo strany členov VMČ. 

Buranová – Nie je za rozdeľovanie, ale spájanie, nevníma potrebu novej OR. Ponúkla funkciu predsedníčky 
OR Rudlová-Sásová I, obyvatelia Rudlovej nemali záujem. Zdôraznila, že nie všetci obyvatelia Rudlovej, ale 
aj členovia OR Rudlová-Sásová I akceptujú podnety a návrhy spísané a predložené mestu pani Krajanovou. 
Miestna časť občanov sa rozdelila, rozdiel v názoroch priznáva aj pani Krajanová. Niektorí Rudlovčania, ale 
aj členovia OR Rudlová-Sásová I hovoria o tom, že si presadzuje svoje vlastné osobné, ale nie verejné 
záujmy. Sú pohoršení z vyjadrenia v závere listu podnetov spísaných a zaslaných mestu Banská Bystrica, že 
mesto má venovať pozornosť Rudlovčanom nakoľko sídlisko Sásová bolo postavené na ich pozemkoch. 
Pýta sa, čo s akciami, ktoré sa v súčasnosti organizujú a stojí za nimi OR Rudlová-Sásová I. 

Prítomní občania Rudlovej pomenovali situáciu, keď videli, že nie sú organizovaní. Potrebujú diskutovať 
a zjednotiť sa, následne rokovať s poslancami. Inštitút občianskej rady vidia ako vhodný práve na tento 
účel. Vnímajú potrebu vzniku OR pre menšie územie, špecifickú časť. 

Štrba – Negatívne vníma ľudské rozdeľovanie na „Rudlovčanov“, „Sásovčanov“ a pod., pretože sme spolu 
všetci v jednej situácii v celej mestskej časti. Teší sa záujmu vytvoriť novú OR, ktorá ak bude fungovať, 



môže reprezentovať špecifickú oblasť. Nevidí problém pri organizovaní akcií, sú predsa otvorené pre 
všetkých obyvateľov, nie len z niektorej oblasti. 

Leitner – Vníma všeobecnú zhodu členov VMČ na tom, že väčší počet fungujúcich OR nie je vôbec na 
škodu. To, že vznikne nová OR neznamená, že ostatné majú zaniknúť alebo že nemajú organizovať aktivity 
pre ľudí. Povzbudzuje k spolupráci, ktorá môže vyvolať synergický efekt. 

Pirošík – Vyjadril potešenie nad vznikom novej OR. Do budúcna podporí aj vznik ďalších OR. Občianske 
rady vníma ako dôležitý prejav lokálnej demokracie a ich členov ako prínosných partnerov pre poslancov 
VMČ. 

Uznesenie č. 17: VMČ zriaďuje OR Dedina Rudlová a volí za jej členov: 

x Renáta Čiefová (Kpt. Jaroša 13) 
x Gabriela Kováčová (Strmá 16) 
x Anna Krajanová (Kpt. Jaroša 24) 
x Ľubica Lintnerová (Kpt. Jaroša 3) 
x Beáta Melezinková(M. Čulena 18) 
x Štefan Ševčík (Odbojárov 11) 
x Ján Škvarka (Dedinská 4) 
x Michal Varl (Kpt. Jaroša 20) 
x Jana Zátrochová (M. Čulena 7) 

Uznesenie č. 18: VMČ schvaľuje za predsedu OR Dedina Rudlová Annu Krajanovú a poveruje predsedu 
VMČ, aby ho navrhol za člena komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti. 

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

 
4. Rámcový plán akcií financovaných z dotácie na rok 2020 

 Predseda VMČ informoval o tom, že VMČ má podľa VZN Mesta Banská Bystrica č. 11/2019 (ZD 
16/2019) o poskytovaní dotácií uznesením rozhodnúť o spôsobe a účele využitia finančných prostriedkov 
vyčlenených z rozpočtu mesta na plnenie úloh VMČ. V rozpočte bola vyčlenená suma 32 166 € na 21 444 
obyvateľov VO č.3 k 30.9.2019. Do tradičnej výzvy vyhlásenej po predošlom zasadnutí VMČ sa zapojilo 28 
žiadateľov, všetky žiadosti boli členom výboru zasielané priebežne elektronicky. Predseda VMČ 
v spolupráci s predsedom OZ Spoločenstvo Rudlová-Sásová predložil návrh rámcového plánu akcií na rok 
2020 (príloha č.3). 

Leitner – Poznamenal, že táto suma je počítaná zo sumy 1,5€ na obyvateľa. Musíme konštatovať, že 
požiadavka VMČ aj komisie pre modernú samosprávu nebola akceptovaná. Oproti predošlým dvom rokom 
ide dokonca o mierny pokles (cca 500€). Za takýchto podmienok navrhuje pokračovať vo financovaní akcií. 
Celková suma prostriedkov žiadaných prostredníctvom výzvy bola 46 593 €, nemôžeme naplniť všetky 
požiadavky. Poprosil Tomáša Štrbu ako predsedu OZ, ktoré dotáciu administruje o prípravu 
a prezentovanie návrhu Rámcového plánu akcií. 

Štrba – Taktiež prešiel všetky projekty a v prvom kole vyradil tie, ktoré z titulu dotačnej zmluvy financovať 
nemôžeme (napr. investovať do majetku niekoho iného, kupovať vybavenie a pod.). Pri ostatných navrhol 
sumu zohľadňujúcu aj skúsenosť z minulých rokov. Upozornil, že pri niektorých akciách dostával z úradu 
dotazy na účelnosť niektorých vyúčtovaných položiek. Stále tu máme tradičné akcie, ktoré sú nosné, nesú 
prioritu a sú organizované pre všetkých obyvateľov volebného obvodu. Máme aj nové akcie, na ktoré sú 
od obyvateľov dobré referencie. 

Prítomní diskutovali o predloženom návrhu, po vyjasnení otázok podal predseda návrh na schválenie 
plánu. 

Uznesenie č. 19: VMČ schvaľuje rámcový plán akcií financovaných z dotácie na rok 2020 (príloha č.3). 

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



5. OZ na zabezpečenie plnenia úloh VMČ 

 V ďalšom bode sa VMČ zaoberal OZ, s ktorým bude spolupracovať pri napĺňaní svojich úloh a ktoré 
poverí podaním žiadosti o dotáciu a jej administrovaním v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 11/2019 
(ZD 16/2019) o poskytovaní dotácií. Predseda VMČ navrhol schváliť O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová, 
s ktorým VMČ dlhodobo a dobre spolupracuje. V diskusii neodzneli žiadne iné návrhy. 

Uznesenie č. 20: VMČ schvaľuje O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová za žiadateľa o poskytnutie dotácie 
pre financovanie činnosti VMČ. 

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

 

6. Termíny zasadnutí 

 Predseda VMČ vyjadril záujem dohodnúť sa na termínoch ďalších zasadnutí do konca roka 2019. 
Z dôvodu neprítomnosti viacerých členov VMČ sa pokúsi vybrať termíny internetovým hlasovaním. Ako 
témy na ďalšie zasadnutia navrhol: strategické plánovanie, poznámky k rozpočtu, revízia plánu 
investičných akcií, stretnutie s občanmi a vyzval členov, aby ho kontaktovali v prípade záujmu o zaradenie 
novej alebo niektorej z navrhovaných tém do programu. 

 

7. Rôzne 

 Predseda VMČ otvoril diskusiu na záver rokovania. 

Lichý – Informoval o riešení havarijnej situácie s tečúcou vodou na Starohorskej ulici a ceste na Šachtičky, 
oprave schodov k obchodu v objektoch občianskej vybavenosti na Rudohorskej ulici v rámci drobných 
opráv. Informoval tiež o aktuálnom stave riešení komunikácií pri objektoch občianskej vybavenosti na 
Rudohorskej – mesto nemá ako prijať do majetku, preto nemôže konať, zároveň sa zatiaľ nedá presne 
určiť vlastník. Bude sa konať interné stretnutie na MsÚ, následne vlastníkmi okolitých nehnuteľností. 

Štrba – V prípade pohybu pracovných mechanizmov na území sídliska, by bolo vhodné zasypať výkop na 
Pieninskej ulici, ktorý tam je už niekoľko rokov. 

Bartoš – Informoval o vyriešení problému s kanalizáciou v okolí Starohorskej 13 (po 2,5 roku). 

Majling – Verí, že nová OR bude fungovať efektívne. Povzbudzuje, aby sa stretávala často a pre poslancov 
prichádzala s už vydiskutovanými vecami alebo aspoň prehľadom názorov. 

Predseda VMČ na záver poďakoval všetkým zúčastneným a zasadnutie ukončil. 
 

Banská Bystrica 5. november 2019  

Zapísal: Andrej Leitner 

          

 

                                                                                                                                         Ing. Andrej Leitner 

                        predseda VMČ VO č.3 


