
 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 3 

pre mestské časti Rudlová, Sásová 
 

Číslo zápisnice: 02/2020 

Dátum:  4.2.2020 

Počet strán:  2 

 

Termín a miesto: 4.2.2020 - 13:10 - Mestský úrad - Veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica  

Prítomní: Jakub Gajdošík, Martin Klus, Andrej Leitner, Milan Lichý, Martin Majling, Matúš Molitoris, 
Vladimír Pirošík, Michal Škantár, Martin Turčan 

Ospravedlnení: - 

Neospravedlnení: - 

Hostia: - 

 
1. Schválenie programu 

 Zasadnutie otvoril a viedol predseda VMČ Andrej Leitner. Za účasti všetkých členov konštatoval VMČ 
uznášaniaschopný. K plánovanému programu zasadnutia neboli podané žiadne pripomienky. Predseda 
VMČ predložil program na schválenie tak ako bol navrhnutý: 

Program:  
1. Schválenie programu 
2. Vyúčtovanie akcií financovaných z dotácie na rok 2019 
3. Rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2020 
4. Návrh na voľbu člena OR Rudlová-Sásová II 
5. Rôzne 

Výsledky hlasovania:  za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

2. Vyúčtovanie akcií financovaných z dotácie na rok 2019 

 Predseda VMČ predstavil vyúčtovanie poskytnutých dotácií (príloha č. 1). Informoval o problémoch pri 
vyúčtovaní v súvislosti s niektorými subjektmi, s ktorými ho oboznámil štatutár O.Z. Spoločenstvo Rudlová-
Sásová Tomáš Štrba (podrobnejšie informácie môže podať na ďalších zasadnutiach). Zároveň spolu 
s viceprimátorom Lichým informoval o Dohode o prevzatí finančnej zodpovednosti za podujatie, ktorú 
pripravuje štatutár OZ. 

Uznesenie č. 01/2020: VMČ schvaľuje vyúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle platného VZN 
o poskytovaní dotácii za rok 2019 (príloha č.1). 

Výsledky hlasovania: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

3. Rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2020 

 Predseda VMČ predložil členom Výboru návrh rámcového plánu akcií na rozvoj územia mestskej časti 
na rok 2020 (príloha č. 2), tak ako bol diskutovaný členmi VMČ na predošlých zasadnutiach a tiež 
elektronicky v závere roku 2019. V spoločnej diskusii sa členovia VMČ dohodli na všeobecnejšej formulácii 
položky v rámcovom pláne podľa definovaných priorít v pláne investičných akcií. 

Uznesenie č. 02/2020: VMČ schvaľuje rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti v roku 2020 
(príloha č.2). 



Výsledky hlasovania:  za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

4. Návrh na voľbu člena OR Rudlová-Sásová II 

 Predseda VMČ informoval o schválení Dodatku č. 2 Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych 
rád v meste Banská Bystrica (uznesenie MsZ z 10. decembra 2019 č. 374/2019), ktorý umožňuje členstvo 
v OR aj mladistvým obyvateľom starším ako 15 rokov s trvalým pobytom v príslušnej mestskej časti. 
Pripomenul návrh OR Rudlová-Sásová II na voľbu nového člena OR Andreasa Refku (Strážovská 6), o ktorom 
VMČ diskutoval na zasadnutí 5.11.2019 (bod 2). Vzhľadom na už jasne formulovanú vekovú hranicu navrhol 
hlasovať o schválení jeho členstva v OR. 

Uznesenie č. 03/2020: VMČ schvaľuje Andreasa Refku (Strážovská 6) za člena OR Rudlová-Sásová II. 

Výsledky hlasovania:  za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

5. Rôzne 

 V tomto bode informoval predseda VMČ prítomných členov o otázkach p. Krajanovej, predsedníčky OR 
Rudlová dedina, týkajúcich sa dopravy v časti Rudlová. 

Lichý – Spolu s náčelníkom MsP prešli Rudlovú. Označenie zníženia rýchlosti je zle umiestnené. Potrebné je 
rozhodnúť sa o ulici Odbojárov (či chýbajúcu, odstránenú dopravnú značku doplniť a umiestňovať technické 
prostriedky na zabránenie odjazdu motorového). Náčelník požiadal Ministerstvo vnútra o usmernenie, či 
v zmysle novej legislatívy môžu rýchlosť merať aj príslušníci obecných polícií. Označenia o najvyššej možnej 
rýchlosti chceli dať namaľovať vodorovne na vozovku. 

Gajdošík – Mesto Banská Bystrica objedná dopravnú štúdiu týkajúcu sa mestskej časti Rudlová a súvisiacich 
križovatiek, vrátane bezpečnostného auditu. Po vyhotovení tento dokument verejne odprezentujeme 
obyvateľom a jeho odporúčania sa budeme snažiť aplikovať s cieľom zvýšiť bezpečnosť v tejto mestskej 
časti. Vzhľadom na opätovné žiadosti Rudlovčanov, osobne a mailom požiadal pplk. Mgr. Jozefa Goliana, 
riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu,  o vykonanie meraní rýchlosti v MČ Rudlová so zameraním 
na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 30km/h. Následne nám výsledky meraní poskytnú 
a odprezentujeme ich aj obyvateľom. 

Predseda VMČ na záver poďakoval zúčastneným členom VMČ a zasadnutie ukončil. 
 

Banská Bystrica, 4. február 2020  

Zapísal: Andrej Leitner 

 

                                                                                                                                         Ing. Andrej Leitner 

                        predseda VMČ VO č.3 


