
ZÁPISNICA 

zo stretnutia Občianskej rady v Rakytovciach s poslancami mestského 

zastupiteľstva, konaného dňa 14. 02. 2019  

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

1.  Otvorenie 

 Na stretnutí prítomných spoluobčanov a poslancov MsZ privítal doterajší predseda OR 

 Rudolf Gízel a odovzdal slovo Milanovi Smädovi.   

 

Prítomných oboznámil s programom: 

1. Otvorenie 

1. Investičné akcie v Rakytovciach 

2. Voľba členov Občianskej rady 

3. Informácia o OZ ZA KRAJŠIU BANSKÚ BYSTRICU 

4. Podnety občanov 

5. Záver 

 

2.  Investičné akcie v  Rakytovciach 

 

Poslanec MsZ predniesol návrh na základe požiadaviek občanov z minulého funkčného 

obdobia, na investičné akcie pre volebné obdobie 2018/19 

   

a)  Obslužná cesta vedľa R1- Kremnička – Badín, v spolupráci s VÚC 

b)  Chodník Kremnička- Krematórium- Rakytovce. 

c)  Autobusová zastávka na začiatku Rakytoviec. 

d)  Oprava Smrekovej ulice. 

e)  Výstavba altánku a mostíka na ihrisko s umelou trávou + osvetlenie. 

f)  Generálnu opravu detského ihriska. 

g)  Vybudovanie stojísk pod kontajnery. 

h)  Hasiči- výstavnú plochu na požiarne auto. 

ch)  Verejné osvetlenie. 

i)  Retardéry na Rakytovskej ceste. 

j)   Rozhlas 

 



3.  Voľba členov Občianskej rady  

 

Na úvod poslanec MsZ Milan Smädo poďakoval všetkým doterajším členom za 

doterajšiu spoluprácu. 

Na vlastnú žiadosť ukončili činnosť v OR dlhoroční členovia a bývalí predsedovia Rudolf 

Gízel, Ondrej Kvasna a členka Erika Klemaničová. Miesto nich boli navrhnutí – Marián 

Hric, Ľuboš Kvasna a Mária Filipová. 

Za predsedu bol zvolený Ondrej Bahýľ a za podpredsedu bol zvolený Michal Biroščák. 

 

 V nasledujúcom období bude pracovať v zložení :  

Jozef Riečan 

Anna Pecková 

Boris Žalman 

Elena Bánovská 

Peter Čabrák 

Július Turňa 

Ondrej Bahýľ 

Jozef Berák 

Michal Biroščák 

Marián Hric 

Ľuboš Kvasna 

Mária Filipová 

 

 

 

 

4.  Informácia o OZ ZA KRAJŠIU BANSKÚ BYSTRICU 

 

Poslanec Igor Kašper informoval občanov o financovaní akcií usporiadaných vo volebnom 

obvode z  € 1,50 na občana. 

Z dôvodu nedostatku financií, ktoré máme na náš volebný obvod, požiadal občanov o pomoc 

sponzorskými príspevkami, alebo 2% z daní zamestnávateľov. 

Milan Smädo informoval o novom výbore mestských častí, do ktorého navrhol i nového 

predsedu OR. 

Na záver poslanci poďakovali všetkým členom OR, hasičom i športovému klubu 

v Rakytovciach, i všetkým spoluorganizátorom, za akcie, ktoré zorganizovali v mestskej časti 

Rakytovce. 



 

 

 5.  Podnety občanov  

 

V širokej diskusii občanov sa hovorilo o dopravných problémoch v Rakytovciach. 

Dodržiavanie rýchlosti a hustoty premávky celou Rakytovskou cestou. 

Rudolf Gízel informoval o postupe pri riešení tohto problému. 

Tak ako obyvatelia Kremničky požadujú vybudovať obslužnú  komunikáciu vedľa cesty R1, 

to isté požadujú i občania Rakytoviec. 

Treba tak isto postupovať i pri žiadosti o výstavbu protihlukovej steny, ktorá sa rieši s mestom 

Banská Bystrica a Diaľničnou spoločnosťou. 

Bližšiu informáciu podal pán Berák. 

Pán Ondrej Kvasna informoval o investičnej výstavbe na pozemkoch vedľa cesty R1, oproti 

firme- Škridplech. 

Požiadal poslancov o preverení legálnosti tejto stavby, či je v súlade s územným plánom 

mesta. 

 

 

 

6.  Záver 

 

Na záver poslanci poďakovali občanom za účasť a podnety. Novej OR zaželali veľa úspechov 

v ďalšej práci. 

 

 

 

 


