
 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 3 

pre mestské časti Rudlová, Sásová 
 

Číslo zápisnice: 06/2019 

Dátum:  5.12.2019 

Počet strán:  2 

 

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

Ospravedlnení: Jakub Gajdošík, Matúš Molitoris, Vladimír Pirošík, Michal Škantár 

Neospravedlnení: Martin Klus 

Hostia: Andrej Refka, Anna Krajanová, Ján Kollár, občania Rudlovej 

Program:  

x Zmena rámcového plánu akcií 2019 
x Rozpočet mesta Banská Bystrica 2020 
x Plán investičných akcií VMČ 2020 
x Rôzne 

 
1. Úvod 

 Prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda VMČ Andrej Leitner. Z dôvodu ospravedlnenia svojej 
neúčasti na zasadnutí dvomi členmi tesne pred zasadnutím a ich následnej neúčasti, nebol VMČ uznášania 
schopný. Predseda VMČ za týchto okolností navrhol napriek tomu prediskutovať plánované témy 
a potrebné uznesenia prípadne navrhnúť do hlasovania na najbližšom zasadnutí VMČ s čím prítomní 
súhlasili. 

2. Zmena rámcového plánu akcií 2019 

 Predseda VMČ informoval o doručenej žiadosti o zmenu názvu plánovaného podujatia. Ide o podujatie 
č. 19 v rámcovom pláne akcií na rok 2019. Z dôvodu potreby zmeny termínu organizátori požadujú zmenu 
názvu podujatia na „Jeseň plná farieb”. 

3. Rozpočet mesta Banská Bystrica 2020 

 Predseda VMČ v krátkosti informoval o predloženom návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 
a pripomenul, že VMČ má možnosť ho pripomienkovať. Informoval o plánovaných aktivitách vo volebnom 
obvode zo zoznamu priorít primátora: 

x výstavba parkoviska Tatranská – územné rozhodnutie, stavebné povolenie 
x výstavba parkovacieho domu Tatranská - vypracovanie štúdie a prerokovanie s obyvateľmi 
x revitalizácia vnútrobloku Sitnianska - Tatranská - stavebné povolenie, žiadosť EŠIF 
x rekonštrukcia objektu na Rudlovskej ceste – centralizácia činností Zaaresu 
x rekonštrukcia MŠ Karpatská – realizácia 

... 

Informoval tiež o pláne zaviesť parkovaciu politiku na území celého mesta (2021), viceprimátor Lichý 
doplnil informáciu architektonicko-urbanistickej štúdii centrálneho priestoru sídliska, ktorá sa pripravuje. 

Predseda VMČ informoval o plánovanom zvýšení príspevku na financovanie činnosti VMČ na 2€/občan 
a znížení rozpočtu pre investičné akcie na 40 tis. € pre volebný obvod. Členovia VMČ pripomenuli diskusiu 
o plánovanom využití navýšených prostriedkov na rozvoj územia. Predseda navrhol požadovať vyššie 
finančné prostriedky do rozpočtu pre investičné akcie (napr. z prebytku). 



4. Plán investičných akcií VMČ 2020 

Predseda VMČ prezentoval plán investičných priorít na rok 2019 s realizovanými akciami: 
x chodník k zastávke Magurská 
x prechod Rudohorská 11/13 
x schodisko Javornícka – Karpatská 
x schodisko Magurská – Pieninská 
x zámková dlažba Stará Sásova 
x cesta na Rudohorskej ulici 
x cesta na Javorníckej ulici 
 

Z pôvodného plánu zostali nerealizované priority: cesta k otočke na Pieninskej, chodníky na Tatranskej 
ulici. Členovia VMČ sa zhodli na doplnení rekonštrukcie chodníkov na Kráľovohoľskej ulici medzi 
zostávajúce priority a aktualizácii plánu „Zoznam investičných priorít na rok 2020“. 
 

5. Rôzne 

x predseda VMČ informoval o doručení podnetu od občana so logickou žiadosťou zriadiť 
priechod pre chodcov cez cestu priľahlú k zrekonštruovanému schodisku Magurská – 
Pieninská 

x predsedníčka OR Rudlová dedina informovala o poslednom stretnutí OR s viceprimátormi 
k odpovediam na zaslané podnety, občania doplnili obavy o zvýšenie cestnej premávky 
v súvislosti s plánovanou výstavbou futbalovej akadémie zo strany investora – členovia VMČ 
sa zhodujú na potrebe vypracovania komplexnej štúdie dopravy v časti Rudlová 

x Ján Kollár informoval o programe osláv 670. výročia prvej písomnej zmienky o Sásovej, 
požiadal o súčinnosť v oblasti objektov, kde sa podujatia budú konať (ihrisko a telocvična 
v pôvodnej časti Sásovej) a taktiež vyjadril požiadavku obyvateľov prerokovať investičné 
zámery v týchto objektoch s miestnymi obyvateľmi 

x obyvatelia Rudlovej informovali o neexistujúcich dopravných značkách označujúcich vstup do 
mestskej časti – predseda VMČ pripomenul, že chýbajú aj pre opustenie (smer Šachtička) 

x obyvatelia Rudlovej upozornili na nebezpečný stav v okolí objektu starého vodojemu v oblasti 
ulice Pod Bánošom, ktorý je potrené pre jeho nebezpečnosť riešiť 

x viceprimátor Lichý informoval o zmenách rajónov a termínoch odvozu odpadov od 1.1.2020 
x predseda OR Rudlová-Sásová II informoval o havarijnom stave prepadnutého chodníka na 

Strážovskej ulici, ktorý je nutné riešiť a chýbajúcej ulici v pláne zimnej údržby 
x predseda VMČ informoval o povinnosti predsedov OR podľa Štatútu VMČ a OR podať správu 

o činnosti za uplynulý rok, poprosil o doručenie v danom termíne a následnú prezentáciu na 
prvom stretnutí VMČ v ďalšom roku 

Predseda VMČ na záver poďakoval všetkým zúčastneným a zasadnutie ukončil. 
 

Banská Bystrica 5. december 2019  

Zapísal: Andrej Leitner 

          

 

                                                                                                                                         Ing. Andrej Leitner 

                        predseda VMČ VO č.3 


