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     Z Á P I S 

zo stretnutia občanov Banskej Bystrice – Rudlovej s viceprimátorom 

p. Ing. Milanom Lichým, ktoré sa konalo dňa 24. 04. 2019 v Rudlovej.  

 

Prítomní : Ing. Milan Lichý  viceprimátor mesta Banská Bystrica 

  Ing. Miroslav Vigaš ul. Odbojárov č. 32 

  Jozef Horváth  ul. Pod Banošom č. 14 

  Pavol Vigaš   ul. Odbojárov č. 19 

  Miloš Čunderlík  ul. Odbojárov č. 3 

  Vladimír Majling  ul. Pod Banošom č. 49 

 
  Stretnutie bolo iniciované p. Ing. Lichým a občanmi jednotlivých ulíc mestskej 

časti Rudlová, za účelom vzájomného objasnenia si niektorých problémov, ktoré pretrvávajú 

v tejto časti mesta. 

 

Okruh problémov : 

 
1/ realizácia výstavby kanalizácie v Rudlovej., 

2/ otázka odstávky pitnej vody pri prípadných poruchách., 

3/ dopravná situácia po miestnych komunikáciách v Rudlovej., 

4/ otázka riešenia miestneho cintorína., 

5/ otázka riešenia rekonštrukcie budovy AS v Rudlovej (Pizzéria)., 

6/ otázka štúdie výstavby Za Dikou, Klinčok., 

7/ otázka realizácie výstavby parkoviska na ul. Tatranská., 

8/ otázka výstavby bytových blokov v lokalite Borovicový háj., 

 

 

K otázke 1/  Všetci prítomní občania, ktorí sú v otázke výstavby kanalizácie medzi 

postihnutými ( prečerpávanie odpadu ) z dolnej strany na hornú boli proti takémuto riešeniu 

spôsobu odkanalizovania RD. Odôvodňovali to tým, že sa im jednak zvýšia náklady za odvod 

odpadu, ako aj celkovej realizácie kanalizačnej prípojky. 

 

p. Lichý :  Prisľúbil, že zistí ďalšie podrobnosti ohľadne súčasného stavu 

k realizácii uskutočnenia výstavby kanalizácie. Spojí sa s p. Šovčíkom, ktorý je v tejto 

veci realizácie dostatočne informovaný. 

 

Je neodkladne potrebné zistiť príčinu, že prečo neboli RD na ul. Pod Hôrkou zapojené 

do kanalizačného zberača „A“, ktorého trasa vedie ul. Pod hôrkou ? 

 

K otázke 2/  p. Vigaš Pavol poukázal na skutočnosť, že v prípade porúch na 

vodovodnom potrubí v mestskej časti, pracovníci vodární neodstavia konkrétnu časť prívodu 

vody, ale odstavia hlavný uzáver na Hrbčoku a celá obec zostane  bez prívodu pitnej vody. 

 

   Je potrebné túto situáciu riešiť s vedením vodární, aby 

nedochádzalo v budúcnosti takýmto nepodloženým odstávkam. 

 

K otázke 3/  Všetci prítomní sa zhodli v tom, že dopravná situácia v Rudlovej je 

katastrofálnom stave, nakoľko otvorením prevádzky LIDL sa zvýšila návštevnosť 
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obchodných priestorov. Vodiči nedodržiavajú predpísanú rýchlosť, po miestnych 

komunikáciách jazdia neprimeranou rýchlosťou. 

p. Vigaš Pavol poukázal, že napr. na ul. Odbojárov sídli aj MŠ, kde sú ohrozené deti ale aj 

dospelí občania, čoho bol dokonca aj svedkom. 

p. Vigaš Miroslav informoval prítomných, že podal podnet na MsZ – dopravná komisia - 

p. Modranskému, predsedovi komisie, ktorý prisľúbil, že dopravná komisia sa bude zaoberať 

aj touto otázkou a bude hľadať riešenie, p. Vigaš M. poukázal však na to, že už sa uskutočnili 

tri zasadnutia  MsZ a k riešeniu doposiaľ nedošlo. 

p. Čunderlík, ako aj ostatní prítomní sa stotožnili s tým, že túto záležitosť je potrebné 

okamžite riešiť. 

p. Vigaš M. ďalej hovoril o situácii ohľadne výtlkov na miestnych komunikáciách z dôvodu, 

ktorých je taktiež ohrozená bezpečnosť našich občanov. 

Túto záležitosť riešil s poslancom p. Turčanom, ktorý mu prisľúbil, že sa to bude riešiť. 

p. Vigaš M. požadoval záväzný termín riešenia, ktorý doposiaľ neobdŕžal. 

Dokonca zverejnil na FB fotodokumentáciu spomínaných výtlkov v Rudlovej. 

p. Lichý informoval prítomných, že otázku dopravného značenia interpeloval na MsZ. 

 

p. Vigaš M. požaduje, aby predmetná otázka výtlkov bola prerokovaná v dopravnej 

komisii MsZ a výsledok s termínom realizácie mu bol formou odpovede doručený. 

 

p. Vigaš P. odporučil, aby tabuľa označujúca Zónu 30, ktorá je umiestnená pri čerpacej 

stanici na ul. Rudlovská, bola premiestnená na odbočke do Rudlovej, Pod Hrbčokom. 

 

p. Lichý odporučil, aby v spolupráci s predsedom výboru Ms časti vo VO č.3  

p. Leitnerom, dopravným inšpektorátom a ďalšími odborníkmi, znova kompletne 

prebrali dopravnú situáciu v Rudlovej, následne uskutočnili nový návrh dopravného 

značenia, a tak doriešili zlý stav v tejto oblasti. 

 

K otázke 4/  p. Vigaš P. poukázal na skutočnosť, stav miest v cintoríne v Rudlovej je 

už vyčerpaný, je potrebné uvažovať o riešení tejto otázky, spoločne aj s občanmi sídliska  

RU-SA. 

 

p. Vigaš navrhol čiastočné riešenie predĺženia oplotenia cintorína do prednej časti pred 

vchodom, nakoľko tento priestor patrí k miestnemu cintorínu ( pozemok je Ev.c.a.v.)., 

 

p. Lichý informoval o tom, že komisia MÚ určila novú lokalitu na vybudovanie nového 

cintorína – lokalita Banoš-Klinčok ( nad SOU)., 

 

K otázke 5/  Prítomní usúdili, že vzhľadom k tomu, že v priestoroch AS bývajú 

rôzne verejné akcie, voľby, schádzajú sa tam občania v záujmových krúžkoch, je 

potrebné budovu rekonštruovať, nakoľko do budovy zateká ! 

 

K otázke 6/  Občania požadujú aktuálnu informáciu k otázke stavebnej štúdii, 

ktorá by mala byť v lokalite – Za Dikou a na Klinčoku. Štúdia je vypracovaná už viac 

rokov, ale neexistuje zatiaľ žiadna nová informácia o tejto časti. 

 

K otázke 7/  p. Horváth mal dotaz, že v akom stave je riešenie výstavby parkoviska 

na ul. Tatranská, nakoľko sú tam súkromné pozemky podielnikov. Zdôraznil, že aj bytovky sú 

na pozemkoch súkromných majiteľov. 
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p. Horváth požaduje, aby k tejto otázke boli pozývaní aj pôvodní majitelia-podielnici, 

a bolo im vysvetlené ako bude riešená otázka vlastníctva. 

 

K otázke 8/  p. Lichý informoval, že stavebník troch bytoviek v Borovicovom háji 

požaduje od mesta, aby mu bolo povolené čerpanie odpadových vôd z týchto objektov do 

kanalizácie na ul. Tatranská. 

 

p. Vigaš P. predložil pripomienku, že tieto pozemky boli doslovne odcudzené a pôvodní 

majitelia-podielníci prišli o značný lukratívny majetok. 

p. Vigaš P. vysvetlil celú genézu odcudzenia pozemkov konkrétnych majiteľov. 

 

p. Horváth poukázal, že bol podaný podnet majiteľov-podielníkov cez Okresnú 

prokuratúru v Banskej Bystrici, ktorá dala pokyn PZ v Banskej Bystrici, ktorý 

predmetnú vec vyšetroval, kde boli vyšetrované viaceré osobnosti. 

Nakoniec, po dlhšom postupe vyšetrovania, bol tento prípad dovedený do stratena  

Bez akéhokoľvek záveru. 

Občania podielnici takto prišli už o viaceré pozemky, za čo nedostali žiadnu náhradu ! 

 

p. Lichý vysvetlil spôsob riešení požiadaviek, podnetov a návrhov na komisie MsZ, 

taktiež smerom k MÚ. Podotkol, že jednotliví poslanci MsZ prostredníctvom interpelácií 

predložia požiadavky na zasadnutí MsZ, tieto sú prerozdelené odborom MÚ, 

jednotlivým komisiám MsZ, potom nasledujú plány realizácií, ktoré sa odsúhlasujú 

v MsZ. Táto cesta je dosť náročná na plnenie, nakoľko v konečnom dôsledku sú dôležité 

finančné prostriedky potrebné na financovanie opatrení a aké sú možnosti vlastného 

financovania zo strany mesta. 

Poslanec MsZ je len na takej pozícii, ako samotný radový občan, má len tú možnosť, že 

môže interpelovať jednotlivé požiadavky získané od občanov. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 24. 04. 2019 zapísal Jozef Horváth, člen OR – RUSA I. 


