
ZÁPISNICA 

zo stretnutia Občianskej rady s obyvateľmi  Pršianskej terasy, konaného dňa 27.3.2019 

 

Pritomní – podľa prezenčnej listiny. 

1. Otvorenie 

Predseda OR PT Roman Kostúr privítal prítomných občanov a poslanca MsZ za volebný obvod 

č. 4 p. Igora Kašpera, p. Smäda ospravedlnil z dôvodu choroby. 

Prítomných oboznámil s programom: 

1. Otvorenie 

2. Pripravované investičné akcie 

3. Voľba členov Občianskej rady 

4. Informácia o občianskom združení ZA KRAJŠIU BANSKÚ BYSTRICU 

5. Podnety občanov 

6. Rôzne, záver 

Slovo odovzdal p. Igorovi Kašperovi – poslancovi za náš volebný obvod. Pán Kašper sa 

poďakoval prítomným členom OR PT a občanom za účasť a prešiel k druhému bodu programu. 

 

2. Pripravované investičné akcie 

Pán poslanec Kašper informoval prítomných občanov o pripravovaných investičných akciách 

v najbližšom období: 

• Futbalové ihrisko Radvaň – rekonštrukcia.  

• Most Iliaš – bude sa robiť v najbližších mesiacoch. 

• Čo sa týka nášho volebného obvodu (Pršianska terasa, Kremnička, Rakytovce, Iliaš, 

sídlisko Kráľová) – podarilo sa presadiť na malé investičné akcie 60 000 € pre rok 2019 

Plánované investície na Pršianskej terase: 

• Chodník smerom od nových bytoviek k zastávke Mosadzná 

• Oprava futbalového a detského ihriska  

 

 



3. Voľba členov Občianskej rady 

Pán Kašper poďakoval členov Občianskej rady a zdôraznil, že niektoré ulice nemajú zastúpenie 

a dal možnosť obyvateľom zvoliť si svojich zástupcov. 

Návrh zo strany obyvateľov: Michal Tomek, Medená 3, 0907 844 477, 11.8.1983  

Hlasovaním jednohlasne navrhnutý za člena Občianskej rady PT, Výbor mestskej časti ho zvolí 

na najbližšom zasadnutí. Radoslav Zelník, ul. Tyrkysová, 0907 544 394 – možný kandidát 

Na ďalšie volebné obdobie do konca roku 2022 bude pracovať Občianska rada v zložení: 

Roman Kostúr – predseda, Eva Krchňavá, Michal Cibuľa, Ján Filadelfi, Eduard Genserek, Dušan 

Hraško, Jaroslav Ondris, Ľuboslav Oško, Peter Príč, Jarmila Turoňová, Michal Tomek 

 

4. Informácia o Občianskom združení ZA KRAJŠIU BANSKÚ BYSTRICU 

Ponúkol možnosť podporiť OZ ZA KRAJŠIU BANSKÚ BYSTRICU prostredníctvom 2%, 

informoval, kde sú použité dané finančné prostriedky. 

  

5. Podnety občanov 

1/ Sťažnosť na nedostatok kontajnerov triedeného odpadu – neporiadok okolo nich. Pani 

Kucbelová navrhla zvoliť ekonomickejšie riešenie a to plastové vrecia, ktoré sú farebne odlíšené 

na ten ktorý odpad. Takto by samohlo zabrániť kopeniu odpadu okolo kontajnerov.   

Predseda OR PT p.  Kostúr navrhol, aby bol prizvaný na ďalšie stretnutie OR PT p. Suchý, ako 

vedúci odboru odd., ktoré sa zaoberá odpadom. 

Úloha: Roman Kostúr požiada o zvýšenie kapacity kontajnerov p. Štúbera, prizvanie pána 

Suchého na ďalšie stretnutie OR PT.  

Pán Kašper poskytol telefónne číslo na p. Štúbera, na ktorého sa môžu obrátiť v prípade otázok 

ohľadne odpadu – kontakt 0905 940 847.  

2/ p. Kucbelová žiadala apelovať na dodržanie zákona v rámci osvetlenie navrhovaného 

chodníka. Zároveň vyjadrila znepokojenie nad predaným pozemkom, kde je zastávka autobusu. 

Budúcnosť zastávky je tým pádom ohrozená. 

Pán Kašper reagoval na daný problém, podľa jeho vyjadrení bude robiť všetko preto, aby 

zastávka bola stále na danom mieste. 



Igor Kašper informoval obyvateľov o pripravovanej ceste.  Celý projekt bol už pripravený, avšak 

pre legislatívne zmeny si vyžiadal prepracovanie. 

Na Regionálnu správu ciest bude p. Kašper apelovať na vyčistenie v okolí cesty na základe 

podnetu občana. 

3/ Osadenie zrkadla na výjazde z Mosadznej 

4/ Nedokončené vjazdy na ulice  Ametystová/ Zlatá 

5/ Tyrkysová/ Topásová nemá označenie  

Úloha:  OR PT poveruje poslanca p. Kašpera k vybaveniu všetkých neoznačených ulíc.  

Zodpovedný: p. Kašper, termín: do konca roku 2019 

 

6/ Parkovanie dodávok na parkovisku na Medenej   

7/podnet od p. Lošonciho: možnosť pre vozíčkára dostať sa autobusom do mesta. Nakoľko 

autobus nemá plošinu, nie je to momentálne možné. Daľší návrh: vyhradiť miesto /jedno, dve 

miesta/ na parkovanie pre zdravotne postihnutú osobu Kontakt: Lošonci Vojtech – 0911 631 334 

8/ frekvencia autobusov je veľmi nízka – apeloval pán Oško   

Úloha: Nakoľko množstvo obyvateľov stúpa, je potrebné vybaviť posilu autobusových spojení.  

 

8/ p. Cibuľa – opísal katastrofálny havarijný stav bytovky na Medenej – prepadla sa garáž, 

popraskaná izolácia, všetka voda vsakuje do garáže. Autá zatápa voda. Podľa vyjadrení p. 

Cibuľu to nikto nerieši. Ide vyslovene už o katastrofickú situáciu, ktorá ohrozuje životy aj 

majetok ľudí. 

Pán Kašper navrhol obyvateľom riešiť situáciu priamo na Mestskom zastupiteľstve na konci 

apríla. Verejne vystúpiť s týmto problémom.  

Podnet zo strany občanov na malý obchodík s potravinami – obchod takéhoto typu viackrát na 

Pršianskej terase bol, nakoľko nebol výnosný, obchodník ukončil činnosť.  

 

Zapísala: Jarmila Turoňová 

       Roman Kostúr – predseda Občianskej rady 


