






Témy prezentácie 

• Výstavba, rozvoj obce, Investície 

• Školstvo 

• Sociálna oblasť , zdravie 

• Kultúra  

• Šport 

 

• Komunikácie doprava 

• Bezpečnosť 

• Životné prostredie 

• Rozvojové projekty 

• Pozemky pod futbalovým 
ihriskom 

 



Výstavba, rozvoj obce, Investície 

Komunikácie 

•Pútnická ulica   – výmena povrchu- od vodárne po Marianku- socha 
matky – leto 2015 

•Jána Raka – výmena povrchu a obnova studne a parčíku -horná časť 
po nám sv. Floriána   – september 2015 

•Záhorská ulica – výmena povrchu od pohostinstva Ivák do 
Záhumensku ulicu – jún 2013 

 

















Výstavba, rozvoj obce, Investície 

Komunikácie 

•Záhorská ulica chodník – od Iváka po DCM  

•Nové vodorovné značenie- na  prechodoch na Bratislavskej 

•Dotvorenie remeselného dvora v LD 

•Nové okná a dvere-  na požiarnej zbrojnici  

 

 















Školstvo 

Pokračujeme v rekonštrukcii budovy ZŠ a MŠ 

Výmena elektroinštalácie – v 1 pavilóne 

Nové maľovky-  

Nová trieda – zachovanie tanečnej miestnosti pre Zuš 

 











Školstvo 

Nové toalety – pre dievčatá a chlapcov  

Rekonštrukcia telocvične – dokončené verejné obstarávanie 

Nadstavba materskej školy- projekt na rozšírenie  

dotácia 60.000 euro MŠVV SR 

•Dotácia 4.000 euro BSK 

•Realizácia  leto 2016 

 







Sociálna oblasť, zdravie  

• Spolupráca mestskej a farskej komisie 

• Spolupráca s Klubom dôchodcov 

• Spolupráca s Červeným krížom 

• Bystrický Pramen – senior taxi- nové auto,  

• Bystrický pramen – zriadenie chránenej dielne 

•  Bystrický pramen – miesto prvého kontaktu 

• Bystrický pramen- pomoc slabým 

• Bystrický pramen – pripravujeme právnu poradňu  

 









Kultúra 

 

Recitál Lucie Bíla 

Hody- Letné kino 

Tatra veterán rellay 

Rozšírenie akcii MDŽ 

 















Kultúra 

Pokračujeme v tradícii divadla – Kto zhasol svetlo 

Podpora umeleckých telies – Bystričan 

Reštaurovanie sochy sv. Florianka 

Naša Bystrica – nový rozsah a obsah 

Vianočný koncert- Dudíci 

Vianočný koncert- Fragile 

 









Šport 

Podpora mladežníckeho futbalu- spolu 4 družstvá  - 2 družstvá 
prípravky, mladší a starší žiaci 

Založenie Slovan MKF Záhorská Bystrica- družstvo mužov 

Revitalizácia futbalového ihriska 

• Tribúna - osvetlenie 

•Šatne – nové okná podlahy 

•Nové striedačky – oprava závlahy 

•Obvovenie prevádzky bufetu 

 



















Šport 

•Podpopra Florbalu- úspechy v extra lige 

•Podpora stolného tenisu- mladý king kong pink ponk 

•Podpora tenisu - úspechy v tenise 4 miesto na MS seniorov a 1 miesto 
v Ba regióne- vybudovanie  tenisovej steny a outdoorového ihriska 

•Podpora gymnastiky 

•Podpora aktivít - Športovec roka- Záhorácka hokejka, hodové a iné 
turnaje.... 

 



Komunikácie, doprava 

Zástavky MHD – nová na Bratislavskej ulici 

Vodorovné značenie – Bratislavská, Čsl tankistov 

Svetelné prvky na prechodoch- na Bratislavskej ulici 

Sklopenie obrubníkov-  na Bratislavskej pri zelovoci- v realizácii 

Jednosmerka na Hargašovej od Gbelskej- bezpečnosť detí a lepšie 
parkovanie pred školou 

Oprava prepadnutej cesty pred kostolom 

 











Bezpečnosť 

•Solárna lampa - pri prechode do Marianky – námestičko pri 
Grmolizkom potoku 

•Retardéry- na Záhorskej ulici- v realizácii 

•Svetelné prechody- obnova – na čsl tankistov 

•Podpopra DHZ 

•DHZ- nové auto – Iveco, nový vozík- nový priestor- oprava zbrojnice-
nové okná, dvere 

•Podpora mestskej polície 

 







Životné prostredie 

Protipovodňové opatrenia 

• Čistenie potokov – spolu s povodím Moravy- Vrbanská- Hrubý potok, Vápenický.. 

•Odvodňovacie žľaby -  na ulici Čsl. Tankistov – Pútnickej 

Čistota 

•Nové smetné koše- viac ako 50 

•Pravidelné kosenie, upozorňovanie na nepokosené pozemky 

•Čistenie ulíc- spolupráca s DCM 

•Revitalizácia parkov a studní- Jána Raka, Pútnícka- osvetlenie nápisu na Bratislavskej- odstránenie 
búd v parku pred Rezidenciou 

•Nové stojiská na separovaný odpad-Pútnická, Brumovická -v realizácii 

 























Oblasť informačná 

•Kávička so starostom- nový spôsob komunikácie a zbližovania sa s 
občanmi – na 5 tich miestach 

•Naša Bystrica- nový a širší formát 

•Informačné SMS aj emaily  – posielanie aktuálnych informácií  - 
odstávky, rekonštrukcie, kultúrne podujatia, výstrahy 

•Príprava novej webovej stranky 

•Elektronizácia služieb 

 









Pokračujeme v projektoch 

• Rozšírenie materskej školy  

• Stavba novej viacúčelovej športovej haly 

• Rekonštrukcia ciest cesty Jána Raka, Tešedíkova 

• Rekonštrukcia chodníkov- Čsl Tankistov 

• Nová linka MHD cez Dúbravku- rozšírenie intervalu na Strmé Vršky 

• Svetelná križovatka – Bratislavská – Čsl tankistov 

• Nespoplatnenie diaľnice 

• Oprava ciest – Podkerepušky a Plánky 

• Budovanie športového areálu – v priestoroch bývalého Elektrovodu 

 





Pozemky pod ihriskom – situácia 
 
 

 



Pozemky pod futbalovým ihriskom – vlastníci 
 

Prehľad pozemkov pod futbalovým ihriskom - 2 

vlastník výmera cena podľa  cena podľa  cena navrhnutá cena navrhnutá 

m2          ZP  €/m2 ZP         spolu € vlastníkom €/m2 vlastníkom spolu € 

Peter Anda     2952 87,37/80,09 253 140,56                   133 392 616 

Jozef Polák a spol.     1169 80,09 93 625,21                   80,09  93 625,21 

Ing. Milan Bartošík     1074 87,37 93 835,38                   87,37   93 835,38 

Stanislav Belzár     531 80,09 42 527,79 155 82 305,00 

SPOLU     5726   483128,59   662 390,80 




