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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) 

 

Po prezentácii a privítaní zúčastnených otvoril stretnutie predseda OR Mgr. Peter Michal, ktorý prítomných informoval 

o aktivitách od posledného zasadnutia OR. 

 

1.2 Imformácia o činnosti OR 

 

@Oboznámenie prítomných s vykonanými aktivitami: 

 

- zápisnica z Výboru mestskej časti (ďalej len VMČ) o schválení investícií na vybrané opatrenia, ktoré budú 

financované z rozpočtu VMČ 

- výberové konanie na zhotoviteľa stavby „napojenie cesty zo Sásovej na 1/59 

- plánovaná rekonštrukcia cesty 1/59 v úseku Kostiviarska – Jakub – Uľanka. V tejto súvislosti informoval 

o plánovanom stretnutí v pondelok, 8. 4. 2019 s Primátorom mesta, za prítomnosti investičného riaditeľa 

SSC, kde mieni prerokovať predložené pripomienky, ktoré v plánovanej rekonštrukcii nie sú zohľadnené, 

napr. ideová štúdia utlmenia dopravy (vypracoval p. M. Valo, MsÚ BB). 

- „majetkové pomery Kostiviarskej cesty“ t. č. vedenej v správe VÚC. Po prevode do správy Mesta, je 

z perspektívneho hľadiska plánovaná oprava cesty, vybudovanie kanalizácie... 

- Apelujeme na komplexnú opravu cesty k žel. stanici - Kostiviarska. 

 



OBČIANSKA RADA  

Jakub - Kostiviarska 
 

 

 

  Strana č. 2 z 2 

1.3 Diskusia a návrhy 

 

@Ivan Párička 

- vyslovil nespokojnosť dlhodobého neriešenia problematiky cesty Kostiviarska. Už v roku 2002, bola spísaná 

petícia občanov a postúpená poslancom Mesta BB, zároveň tak predniesol návrh predsedovi OR p. Michalovi, 

aby ako predseda OR adresoval list ohľadom uvedenej situácii na dopravnú komisiu. 

 

@Mgr.Peter Michal informoval: 

- akým spôsobom sa po dlhých rokoch začalo „dariť“ postupnými krokmi riešiť situáciu na Novom Svete, a že 

všetci pevne veríme, že v dohľadnej dobe, dôjde k samotnej realizácii. 

 

@Janka Novotná vyjadrila požiadavku, aby pri ďalšom upratovaní verejných priestranstiev mesta a jeho mestských 

častí (jeseň 2019), boli doplnené veľkoobjemové kontajnery ešte na dve stanovištia, a to na Ovocnej ulici, na Kozie 

námestie a tunel v Kostiviarskej ostáva. 

 

@Vladimír Ballek vyjadril nespokojnosť nad množstvom drobných skládok za „škvárovým“ ihriskom, v okolí zastávok 

MHD v smere Sásová a ďalej v mieste, kde sú situované dva nefunkčné podchody. Aby nebolo možné vytvárať čierne 

skládky v podchodoch, navrhol opätovne ich zaslepiť. 

 

@v rámci diskusie ešte odznela nespokojnosť občanov s prácou SSE pri spiľovaní stromov a konárov zasahujúcich do 

zóny el. vedenia. Spílené konáre ostávajú na pozemkoch vlastníkov na ťarchu... K uvedenému:  Je vhodné informovať 

sa u kompetentných, alebo oboznámiť sa s problematikou napr. prostredníctvom: 

https://www.ladce.sk/odstranovanie-stromov-v-pasme-elektrickeho-vedenia/ aby nedochádzalo k 

nedorozumeniam. 

 

1.4 Záver 

 

@Mgr. Peter Michal na záver vyjadril poďakovanie p. Vladovi Bállekovi s rodinou za vyčistenie tunela a jeho okolia pri 

žel. stanici Kostiviarska v rámci akcie „Za krajšie mesto 2019“, taktiež neprítomnej p. Veronike Boroviakovej za 

vyčistenie priestoru na otočke v časti Jakub – Nový Svet a Romanovi Bérešovi, ktorý má zásluhu na vyriešení problému 

s vodou na cintoríne v Jakube osadením 1000 l. nádrže. 

  

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 7. mája 2019 o 18:00 hod. v Jakube na ihrisku. 

 

 

Zapisoval: Ľubica Flaugnatti 

Vypracoval Mgr. Peter Michal, 11.04.2019 

https://www.ladce.sk/odstranovanie-stromov-v-pasme-elektrickeho-vedenia/

