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05.03.2019 o 18:00 hod. Jakubská cesta 12, 974 01 Banská Bystrica  

 

 

ZÁPISNICA 
 

PROGRAM 

1.1 Prezentácia a privítanie prítomných 

1.2 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 

1.3 Diskusia a návrhy 

1.4 Záver 

 

--- 

 

PROGRAM 

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

 

Pán Roman Béreš, člen Občianskej rady Jakub – Kostiviarska privítal pani poslankyňu Doc. RNDr. Katarínu Čižmárovú, 

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

schôdze informoval o príprave občasníka – informačných novín pre náš Volebný obvod, s tým, že na Facebooku bude 

pripravený príspevok, kde občania môžu položiť otázku smerovanú na poslancov, ktoré sa budú žrebovať pre 

zachovanie objektivity. Uzávierka prvého čísla a teda aj položenia otázky je do 17.3.2019 . ,,Občasník,, dostane každá  

domácnosť prostredníctvom služby od Slovenskej pošty do svojej schránky. Na ostatnom stretnutí OR Podlavice bola 

zvolená redakčná rada, kde za našu OR boli zvolení zástupcovia Mgr. Peter Michal a Vladimír Bállek. Následne 

predseda OR odovzdal slovo pani Doc. Čižmárovej, ktorá poinformovala občanov o postupe a štádiách vybavenosti 

jednotlivých požiadaviek na riešenie problémov, ktoré boli vznesené na predchádzajúcich zasadnutiach OR. 

 

1.2 Imformácia o činnosti OR 

 

@Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. 

 

- Vo vysokom štádiu blízkemu realizácii, so schváleným rozpočtom pre BBSK /leto-jeseň 2019/ je vybudovanie 

prepojenia komunikácie Na Karlove /Kostiviarska/ zo Sásovej smerom k malému Severnému obchvatu. 

V tejto súvislosti by bolo potrebné vstúpiť do rozhovorov ohľadom vybudovania časti kanalizácie – aspoň 

v úseku rekonštrukcie a výstavby komunikácie. Dodatočné budovanie bude mať za následok opätovné 

výkopy a zásahy do cestného telesa. Bolo tiež spomenuté, že je snahou po dobudovaní komunikácie aby 

Mesto BB prevzalo komunikáciu smerom do Jakuba do svojej majetku. Tu sa následne otvára možnosť 

apelovať na dlhoročný problém s kanalizáciou a súvisiacim neexistujúcim chodníkom na tejto komunikácii. 

- Realizácia projektu v MČ Jakub - Nový Svet – protihlukové steny, chodníky, komunikácia, opatrenia na zvýšenie 

bezpečnosti a prístupu obyvateľov k svojim domovom  - predpoklad /leto 2019/. 

- Drobné investičné akcie – opravy ,vysprávky výtlkov komunikácií podľa priority v danej lokalite. 

- Ovocná ulica – oprava mostíka , prípravné práce, projekt /predpoklad rok 2019/. 

- Osvetlenie tunela ŽSR na úseku Kostiviarska cesta – prerokované s p. Zehnalom (MsÚ BB), preveriť vlastníctvo 

k pozemku, k ceste, potrebná obhliadka s p. Gelienom (MsÚ BB), /PROGRES/, dohodnúť možné riešenie. 

@V. Bállek, člen OR, by sa rád zúčastnil obhliadky, má návrh. 
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- Stojiská kontajnerov na separovaný odpad – Nový svet, Kozie námestie – v riešení, s vypracovaním štúdie celej 

lokality. 

Samotná koncepcia na Kozom námestí bude riešená v spolupráci s útvarom hlavného architekta, dohoda 

o vypracovaní štúdie vybudovania – obnovy Kozieho námestia, kde bude zapracované detské ihrisko, 

mobiliár - lavičky, preliezačky, výsadba drevín, osadenie informačnej tabule a pod. Predpokladaná doba 

realizácie nie je zatiaľ upresnená. Pani Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. narazila pri presadzovaní našich 

požiadaviek na názor – že Mesto BB prioritne buduje a revitalizuje detské ihriská na sídliskách, kde žije 

väčšie množstvo obyvateľov. 

- Doplnenie informačných tabúľ. 

- @ Mgr. Peter Michal informoval o záveroch zo stretnutia s pánom Primátorom MUDr. Jánom Noskom o schválení 

rozpočtu pre SSC na realizáciu riešenia komunikácie I/59 – oprava komunikácie, chodníkov, prechodov cez 

cestu, kanalizácie, realizácia osadenia zrkadiel, zastávky, vodorovné dopravné značenie,.... 

- @Mgr. Peter Michal ďalej informoval o vzniku rôznych čiernych skládok v lokalite Jakub, ktoré je potrebné 

odstrániť. 

- @Mgr. Peter Michal spomenul že v budúcnosti plánujeme vytvoriť www stránky OR Jakub - Kostiviarska. 

V súčasnosti informujeme občanov okrem výlepu letákov a ústnym podaním prostredníctvom facebook-ovej 

stránky, ktorá je momentálne postačuje, ale kvôli rozšíreniu povedomia ľudí a informovanosti širšieho spektra 

by bolo vhodné využiť aj túto možnosť, keďže v našich mestských častiach nemáme rozhlas. 

 

1.3 Diskusia a návrhy 

 

Od občanov padol návrh vybudovať Denné centrum pre seniorov, kde by sa vedeli stretávať a vypĺňať si čas, riešiť 

svoje aktivity a pod. Momentálne sa v Jakube, ale ani v Kostiviarskej nenachádza priestor/budova, ktorý by mohli 

občania využívať ako denné centrum, alebo na kultúrno-spoločenské akcie. V minulosti takéto priestory Mesto BB 

odpredalo do súkromného vlastníctva. V jakube bola vytipovaná lokalita na parcele CKN 823, v k.ú. Kostiviarska, kde 

by po revitalizačnom procese mohla vzniknúť aspoň otvorená oddychová zóna. Výlučným vlastníkom predmetnej 

parcely je Mesto BB. Občania prejavili ochotu zúčastniť sa budovania tejto oddychovej zóny v spolupráci s Mestom 

BB. 

- @Mária Helexová vzniesla požiadavku na nápravu problematiky, ktorá vznikla v súvislosti s výstavbou KOLIBY 

nad obcou Jakub. Jedná sa o zosuv svahu, kde bol realizovaný výkop pre kanalizáciu /padajúce kamene. Ďalej  

reflektory svietia do okien rodinných domov. 

- @Mgr. Peter Michal - Stavebník je povinný do 2rokov od kolaudácie odstrániť vzniknuté nedostatky – je potrebné 

využiť túto možnosť. 

- @Roman Béreš navrhol vyčistenie odtokových kanálov, vpustí v MČ Jakub  - lokalita za kostolom, Jakub 35 - 56,  

- @Mgr. Peter Michal reagoval na požiadavku vyčistenia potokov z Markova, zo Sásovského potoka a v časti Jakub 

- Nový Svet, že táto požiadavka už bola predložená a čakáme na realizáciu. 

- @Vladimír Bállek navrhol tiež vyčistenie odtokového rigola v časti ,,Kostiviarska cesta,, od hornej zákruty 

smerom dole do Jakuba – nie je v správe Mesta BB, je potrebné žiadať Regionálnu správu BB. 

- v rámci plánovanej akcie ,,ZA KRAJŠIE MESTO 2019,, je požiadavka na pristavenie na dočasné pristavenie 

kontajnerov – mimo určených miest v rámci harmonogramu: Harmanecká cesta na otočku, Kostiviarska cesta – 

k tunelu 

- Zároveň sme vyzvali občanov k aktivitám v okolí svojich domovov, aby si skrášlili a skultúrnili svoje prostredie, 

či už v rámci tejto akcie organizovanej Mestom Banská Bystrica, alebo kedykoľvek ak im to čas dovolí. 

 

1.4 Záver 

 

Stretnutie sa nieslo v pokojnej atmosfére, kde všetci odchádzali s vierou a očakávaním, že sa problémy na ktoré 

dlhodobo poukazujú podarí, či už v bližšej alebo blízkej budúcnosti vyriešiť. OR sa dohodla, že nasledujúce stretnutie 

sa uskutoční dňa 2. apríla 2019 o 18:00 hod. v Jakube na ihrisku. 

 

 

Zapisoval: Lenka Bálleková 

Vypracoval Mgr. Peter Michal, 13.03.2019 

http://www.stránk/

