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05.02.2019 o 18:00 hod. Jakubská cesta 12, 974 01 Banská Bystrica  

 

 

ZÁPISNICA 
 

PROGRAM 

1.1 Prezentácia a privítanie prítomných 

1.2 Čestné prehlásenie v mene členov a predsedu OR 

1.3 Informácia o činnosti OR - Zhrnutie dosiahnutých výsledkov pri plánovaní nevyhnutných investičných opatrení 

z hľadiska bezpečnosti obyvateľov, ako aj pre skvalitnenie života v Mestských častiach Jakub a Kostiviarska 

1.4 Návrh na realizáciu opatrení pre zvýšenie bezpečnosti a kvality života s vyznačením priority 

1.5 Diskusia a návrhy 

 

--- 

 

PROGRAM 

1.1 Prezentácia - počet prítomných viď. Príloha č.1 (k nahliadnutiu u predsedu OR) 

 

Pán Roman Béreš, člen Občianskej rady Jakub – Kostiviarska privítal pána poslanca MUDr. Jozefa Baláža a ostatných 

prítomných. Otvoril schôdzu a predal slovo predsedovi OR Mgr. Petrovi Michalovi, ktorý ako prvý bod schôdze 

predniesol Čestné prehlásenie v mene členov a predsedu OR, neskôr oboznámil prítomných o činnosti OR od 

poslednej schôdze. 

1.2 Čestné prehlásenie 

 

@Mgr. Peter Michal: Týmto čestne prehlasujem, v mene všetkých členov, ako aj v mene predsedu OR, že svoju funkciu 

vykonávame dobrovoľne, vo svojom osobnom voľne, nezištne - bez nároku na odmenu za účelom skvalitnenia života 

v našich mestských častiach a napriek snahe nenesieme zodpovednosť za uskutočnenie, alebo neuskutočnenie 

našich, respektíve Vašich návrhov opatrení, a to z toho dôvodu, že Občianska rada je len poradný orgán pre poslancov 

za náš Volebný obvod a teda aj pre Výbor Mestských častí a ďalej pre Mestské zastupiteľstvo a vedenie Mesta Banská 

Bystrica. Občianska rada na svojich stretnutiach sumarizuje a predkladá návrhy opatrení so zreteľom na ich 

opodstatnenosť, naliehavosť a uskutočniteľnosť. Absolútne prvoradým záujmom Občianskej rady je 100%  plnenie 

navrhovaných opatrení. 

 

1.3 Imformácia o činnosti OR 

 

Po prednesení Čestného prehlásenia predseda OR Mgr. Peter Michal ujasnil pojmy – Mestská časť Jakub, Kostiviarska 

a Nový Svet, čo u spoluobčanov z MČ Jakub - Nový Svet vyvolalo pobúrenie, vyjadrené aj zmätočnými názormi, kde 

sa slova ujal poslanec MUDr. Jozef Baláž a upokojil situáciu doplňujúcim vysvetlením. 

 

@Helena Pršancová súčasne vyslovila nespokojnosť s osobou predsedu ako aj niektorými členmi OR a podala návrh 

za spoluobčanov Nového Sveta aby sa predsedom OR stala pani Jana Novotná, ostatné nekonkretizovala. Aj pri tomto 

návrhu sa slova ujal podobne ako predtým pán poslanec a ozrejmil niektoré fakty nasledovne: 

- zástupcovia OR sa nevolia, ale ustanovujú 
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- názov OR nie je podstatný, podstatná je práca členov OR a ich počet nie je ohraničený, dôležité je 

aby ich počet bol nepárny 

- volený je iba predseda OR 

- Občiansku radu a jej členov schvaľuje výbor Mestskej časti 

 

@Mgr. Peter Michal predniesol návrh, že v prípade nespokojnosti občanov z časti Nový Svet s činnosťou a zastúpením 

OR majú možnosť založiť svoju Občiansku radu, ktorá sa bude venovať výlučne potrebám občanov v tejto lokalite na 

čele s pani Janou Novotnou, ktorú navrhujú za predsedníčku a súčasná OR túto aktivitu bezvýhradne podporí. 

 

@MUDr. Jozef Baláž informoval o prijatí návrhu opatrení spolu s pani poslankyňou Doc. RNDr. Katarínou Čižmárovou, 

CSc. s určením priority aj s konštatovaním, že je ich veľa a prísľubom, že sa výbor Mestskej časti bude týmto návrhom 

vážne zaoberať. Bohužiaľ súčasná situácia poukazuje na dlhodobé neriešenie problémov občanov v týchto Mestských 

častiach, počnúc Uľankou až po Kostiviarsku. 

 

@MUDr. Jozef Baláž ďalej informoval o možnostiach financovania projektov mimo rozpočtu mesta, napr. 

prostredníctvom nadácie EKOPOLIS a o plánovanom vydávaní spravodaja pre náš Volebný obvod aj s určením členov 

do redakčnej rady, kde bol navrhnutý pán Vladimír Bállek, člen Banskobystrického okrášľovacieho a ochranného 

spolku. Zároveň bol prijatý za člena OR namiesto Ing. Petry Štofanovej, ktorá sa vzdala členstva v OR na vlastnú 

žiadosť z osobných a rodinných dôvodov. 

 

@Mgr. Peter Michal sa ujal slova a informoval prítomných o činnosti OR, o stretnutiach a predkladaných materiáloch 

v chronologickom poradí nasledovne:  

 

Po zasadnutí OR 4.12.2018 sme sa dňa 13.12.2018 zúčastnili stretnutia s riaditeľom odboru investičnej výstavby 

BBSK, Tomášom Mišovičom, MBA k pripomienkovému konaniu k projektu rekonštrukcie cesty 1/59 vo veci 

„Bezpečnosť a kvalita života obyvateľov MČ Jakub - Nový Svet a Kostiviarska. Tohoto stretnutia sa zúčastnili: pani 

Zdenka Huráková, ktorá toto stretnutie iniciovala, ďalej pán Peter Gajdoš, Ing. Jozef Sámel, Mgr. Peter Michal a Zdeněk 

Filipi. Na stretnutí odznela žiadosť o súčinnosť s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy (SSC, RSC BB, BBSK, 

DI KRPZ a pod.) v zmysle vybudovania opatrení na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov MČ Jakub – Nový Svet a 

Kostiviarska, (vodorovné a zvislé dopravné značenie, umiestnenie úsekových radarov, systém zimnej údržby) 

a pripomienky v písomnej forme spolu s grafickou prílohou boli odoslané na BBSK, konkrétne: 

- Umiestniť zrkadlá pri nebezpečných výjazdoch na komunikáciu I/59 na 5.5; 6.0; 6.1 km - (grafická 

príloha) 

- Doplniť autobusovú zastávku v smere jazdy „na Harmanec“ na 5.7 km - (grafická príloha) 

- Doplniť autobusovú zastávku v smere jazdy „do mesta“ na úseku medzi 5.4 až 5.6 km 

- Vybudovanie priehľadnej protihlukovej steny v Jakube v smere jazdy na Harmanec od 3.9 do 5.0 

km - (grafická príloha) 

- Na 6.242 až 6.250 km zmeniť vodorovné dopravné značenie „dvojitá plná čiara“ na „prerušovaná 

čiara“, aby bolo možné odbočiť na priľahlú prístupovú asfaltovú cestu k domom na Harmaneckej 

ceste č.27 až 32 pri odbočovaní v smere jazdy na Harmanec. 

 

Pán Tomáš Mišovič, MBA po vznesení pripomienok prisľúbil bezodkladné predloženie a vynaloženie maximálneho 

úsilia na zabezpečenie pripomienkovaných  opatrení, samozrejme v nadväznosti na projektovú dokumentáciu. 

 

Poznámka: ...Tu však dochádza k obave, či vôbec dôjde k naplneniu sľubov zo strany pána Tomáša Mišoviča, MBA 

vzhľadom na skutočnosti, že spomínaný projekt v súčasnosti nie je zahrnutý do plánu realizácie a nie sú na to 

vyčlenené finančné prostriedky, tak ako nám to bolo prezentované. 

 

OR po niekoľkých pravidelných stretnutiach s občanmi zosumarizovala pripomienky a požiadavky na realizáciu 

opatrení na skvalitnenie života a zvýšenie bezpečnosti v MČ Jakub, vrátane Nového Sveta a Kostiviarska, kde sme sa 

snažili objektívne priradiť jednotlivým opatreniam prioritu a takto to bolo predložené poslancom za náš VO. 
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NÁVRH NA REALIZÁCIU OPATRENÍ PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY ŽIVOTA 

S VYZNAČENÍM PRIORITY 

1.4 Občianska rada Jakub – Kostiviarska zastupujúca občanov dotknutých mestských častí na základe početných 

stretnutí, pripomienok, žiadostí a bohužiaľ aj dlhoročného prehliadania existujúcich problémov, predkladá za 

predpokladu realizácie rekonštrukcie cesty 1/59 z iných zdrojov, „Návrh na realizáciu opatrení s vyznačením 

priority“ nasledovne:  

 

1. Osadiť3 zrkadlá pri nebezpečných výjazdoch na komunikáciu I/59 na 5.5; 6.0; 6.1 km - časť Nový 

Svet 

2. Osadenie zrkadla pri výjazde z Kostiviarskej ul. na hlavnú komunikáciu – časť Kostiviarska 

3. Vybudovanie chodníka a autobusovej zastávky na Kostiviarskej ceste v smere na Jakub - časť 

Kostiviarska 

4. Vybudovanie kanalizácie na Kostiviarskej ceste v smere na Jakub – časť Kostiviarska 

5. Vybudovanie spevneného stojiska separovaného odpadu na Kozom námestí – časť Kostiviarska 

6. Vybudovanie spevneného stojiska separovaného odpadu na Kostiviarskej ceste (vedľa zastávky pod 

stanicou) – časť Kostiviarska 

7. Vybudovanie spevneného stojiska separovaného odpadu pri ihrisku – časť Jakub 

8. Vybudovanie spevneného stojiska separovaného odpadu pri výjazde z MČ Jakub na Harmanec – 

časť Jakub 

9. Vybudovanie 2 spevnených stojísk separovaného odpadu na Ovocnej ul. – časť Jakub 

10. Osadiť informačnú tabuľu na Kozom námestí – časť Kostiviarska 

11. Osadiť informačnú tabuľu na dolnej autobusovej zastávke v smere na Harmanec – časť Nový Svet 

12. Vybudovanie Detského ihriska s altánkom v zmysle navrhovaných lokalít – časť Jakub 

13. Vybudovanie Detského ihriska s altánkom v zmysle navrhovaných lokalít – časť Kostiviarska 

14. Kontrola, doplnenie a oprava osvetlenia – časť Jakub, Nový svet, Kostiviarska 

15. Komplexná oprava Ovocnej ulice - časť Jakub 

16. Komplexná oprava Kostiviarskej cesty vrátane vybudovania osvetlenia v úseku od križovatky 

s cestou na Karlove smerom na železničnú stanicu v dĺžke cca 300 m – časť Kostiviarska 

17. Oprava oplotenia cintorína  časť Kostiviarska 

18. Prehĺbenie a vyčistenie koryta potoka, tzv. „z Markova“ – časť Jakub 

19. Prehĺbenie a vyčistenie koryta potoka, tzv. pri Vápenke – časť Nový Svet 

20. Oprava cesty na cintorín / dokončiť – časť Jakub 

21. Vybudovanie cyklotrasy a chodníka pre peších s osvetlením na kritických miestach v smere Hušták 

- Severná - Kostiviarska - Jakub - Nový svet – Uľanka, pozdĺž vodného toku Bystrička 

 

Za veľmi závažné opatrenia považujeme nasledovné, aj keď sú súčasťou iného projektu, nesmú byť opomenuté (boli 

predkladané ako pripomienky k projektu rekonštrukcie cesty 1/59 v úseku Kostiviarska - Uľanka:  

22. Pripomienka: Vybudovanie priehľadnej protihlukovej steny v Jakube v smere jazdy na Harmanec od 

3.9 do 5.0 km – časť Jakub 

23. Pripomienka: Umiestniť zrkadlá pri nebezpečných výjazdoch na komunikáciu I/59 na 5.5; 6.0; 6.1 

km – časť Nový Svet 
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24. Pripomienka: Doplniť autobusovú zastávku v smere jazdy „na Harmanec“ na 5.7 km – časť Nový 

Svet 

25. Pripomienka: Doplniť autobusovú zastávku v smere jazdy „do mesta“ na úseku medzi 5.4 až 5.6 

km – časť Nový Svet 

26. Pripomienka: Na 6.242 až 6.250 km zmeniť vodorovné dopravné značenie „dvojitá plná čiara“ na 

„prerušovaná čiara“, aby bolo možné odbočiť na priľahlú prístupovú asfaltovú cestu k domom na 

Harmaneckej ceste č.27 až 32 pri odbočovaní v smere jazdy na Harmanec – časť Nový Svet 

27. * Súčasť projektu: V spolupráci so SSC umiestnenie viac-úrovňového dopravného značenia so 

znížením rýchlosti na 50km/hod. – časť Nový Svet 

28. * Súčasť projektu: Komplexná oprava chodníkov a vstupov ku RD – časť Nový Svet 

29. * Súčasť projektu: Inteligentné prechody pre chodcov – časť Nový Svet 

30. * Súčasť projektu: V spolupráci so SSC oprava kanalizácie na Novom svete, (otočenie poklopov 

mimo jazdnej dráhy), ako združená akcia v rámci napojenia Uľanky na kanalizáciu – časť Nový Svet 

 

Iné: 

31. Pretrváva žiadosť obyvateľov o odškodnenie za permanentne poškodzované a zničené oplotenie 

pred rodinnými domami – časť Nový Svet. (Riešením by bola ich komplexná oprava/výmena, 

súčasne s opravou chodníkov, alebo iné opatrenie, napr. úľava na daniach a pod.) 

32. Pretrváva žiadosť obyvateľov na zriadenie autobusovej linky „Uľanka – Nový Svet – Jakub – 

Kostiviarska – Medený Hámor – Strieborné námestie – Tajovského ul. – Rooseveltova nemocnica, 

vzhľadom na veľký počet starších obyvateľov 

33. Pretrváva požiadavka obyvateľov na „0“ výšku cestovného v prostriedkoch MHD nad 70 rokov 

34. Pretrváva požiadavka na vybudovanie optickej siete - časť Jakub, Nový Svet a Kostiviarska 

35. Pretrváva požiadavka na plynofikáciu MČ Jakub vrátane časti Nový Svet 

 

Problémy z hľadiska bezpečnosti a kvality života obyvateľov v Jakube, na Novom Svete, ako aj v Kostiviarskej, 

pretrvávajú desaťročia. Objektívne možno konštatovať, že situácia v týchto mestských častiach je neúnosná, život 

ohrozujúca, chodníky ak existujú, sú úzke a v dezolátnom stave, výjazdy z bočných ulíc ako aj z dvorov sú 

neprehľadné a nebezpečné, chýbajú autobusové zastávky, spevnené stojiská separovaného odpadu, v niektorých 

úsekoch chýba pouličné osvetlenie, takisto kanalizácia, prechádzajúce vozidlá absolútne nerešpektujú dopravné 

značenie a v neposlednom rade absentujú aj informačné tabule atď. 

 

1.5 Diskusia a návrhy 

 

@Zdenka Huráková sa po otvorení diskusie ujala slova a vyslovila poďakovanie za angažovanosť vo veci Nového Sveta 

pánovi Mgr. Marekovi Modranskému a pánovi primátorovi MUDr. Jánovi Noskovi. Vzápätí však pohrozila vzburou 

občanov Nového Sveta v súvislosti s nečinnosťou Mesta Banská Bystrica pri riešení zlej dopravnej situácie na Novom 

Svete, a to opätovným blokovaním cesty. 

 

@MUDr. Jozef Baláž prisľúbil pomoc v riešení tejto nevyhovujúcej dopravnej situácie, ako aj zriadením nápravy pri 

zimnej údržbe chodníkov. 

 

@ Zdenka Huráková sa opätovne ujala slova pričom opakovane informovala o mimoriadne nebezpečnej situácii na 

ceste 1/59 prechádzajúcej cez Nový Svet k čomu sa pridali aj ďalší občania žijúci v tejto lokalite. Ďalej informovala 

o liste, kde Krajská polícia navrhuje SSC vykonať opatrenia na zníženie rýchlosti na tomto úseku. 
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Stretnutie prešlo do prirodzenej, miestami až nad mieru vášnivej diskusie kvôli: 

  

-zimnej údržbe komunikácií a chodníkov v časti Nový Svet 

-odstraňovaniu snehu zo zastávok a pri priechodoch cez cestu v časti Nový Svet 

 

@MUDr. Jozef Baláž na tieto sťažnosti reagoval informáciou o tom, kde nahlasovať podnety ohľadne údržby 

komunikácií nasledovne, s tým, že ak by bola odpoveď – reakcia nedostatočná, či zamietavá majú sa občania obrátiť 

na svojich poslancov tu: : MUDr. Jozef Baláž, Katarina Cizmarova 

Dispečing údržby miestnych komunikácií 

048/4143971 Po-Pia 7,00 – 15,00  

0902929304 nonstop  

smado@misudrzba.sk 

Dispečing údržby chodníkov 

0905612313 8.00 – 20.00 ganz@mail.t-com.sk 

@MUDr. Jozef Baláž informoval ďalej prítomných o predložení požiadaviek na Dopravnú komisiu, ktorej predsedá pán 

Mgr. Marek Modranský. 

 

Diskusia ďalej prešla do emočne vypätej diskusie, kde je naozaj potrebné povedať aby občania prevažne z Nového 

Sveta pristupovali k riešeniu ich oprávnených nárokov vecne, ale aj objektívne, aby spolupráca s OR a ich vlastná 

iniciatíva bola pre dobro veci, pre skvalitnenie života vo všetkých Mestských častiach ktoré OR zastupuje. K návrhom 

a riešeniu podnetov týkajúcich sa občanov Kostiviarska a Jakub na stretnutí nedošlo, vzhľadom na pokročilí čas už na 

to nebol priestor.... 

 

OR sa dohodla, že nasledujúce stretnutie sa uskutoční dňa 5. marca 2019 o 18:00 hod. v Jakube na ihrisku. 

 

 

Zapisoval: Ľubica Flaugnatti 

Vypracoval Mgr. Peter Michal, 18.02.2019 

 

https://www.facebook.com/BalazJozefPodlavice/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAzHFktRgp6zzjqH8EvvfgR7YF2rC9uOu5G1P7LZo-J6hD4w5r25y6r-OUgGseadQp_9NtgqflzcgLG&fref=gs&dti=1053478388015849&hc_location=group
https://www.facebook.com/katarina.cizmarova.393?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAz717pABBXkMWVwB4hAWQfBh-SHMdMxXJfzOn4yBFm-T3cpyp6QLc5NB4pv1dXvSnh-7Hbd7fML_gT&dti=1053478388015849&hc_location=group

