Mesto Banská Bystrica
Výbor mestskej časti (VMČ) VO č.3

Zápisnica č.4/2015
Dátum a miesto: 11. 10. 2015; SMS,Tatranská 38/A Banská Bystrica
Zasadnutie VMČ viedol: Pavol Bielik, predseda
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.

Otvorenie

2.

Stavebná údržba VO č.3

Žiadosti MsÚ o stanovisko VMČ :
a/Umyvárka,
b/Tatranská kotolňa,
c/Styk servis
d/VZN o dotáciách.
4. Infoblok
a/Športový deň ZŠ Gerlachovská
b/Systém podávania žiadostí vo VO pre rok 2016
c/Rokovania VMČ a hlasovanie
5. Žiadosť o dotáciu
f/Žiadosť Saleziani
6. Záver rokovania
3.

Uzn.č.1:VMČ schvaľuje program rokovania.
Za:8; Proti:0; Zdržal:0.
Ad/ 2. Poslanci pred rokovaním mailom obdržali nacenenie a zoznam investičných
akcií vo VO Rudlová-Sásová. V diskusii sa priklonili k názoru zhotoviť súvislé ulice
a bloky naraz. Hlasovaním schválili tieto akcie./viď uznesenie/.
Uzn.č.2.: VMČ schvaľuje nasledovné investičné stavebné opravy nasledovne:
•

Beskydská 22-24-vjazd 2461,22 €;

•

Beskedská 18-22 parkovacia plocha 5764,33 €;

•

Rudohorská -oprava chodníka na zástavke MHD-vetva A 6737,02 €;

•

Rudohorská – oprava chodníka na zástavke MHD –vetva B 6665,37 €;

•

Rudohorská – oprava chodníka priestor zastávky MHD- vetva C 1253,88 €;

•

Beskydská-Ďumbierska-oprava chodníka –vetva A 1429,73 €;

•

Beskydská-Ďumbierska-oprava chodníka-vetva B 2191,59 €;

•

Beskydská-Ďumbierska-oprava chodníka-vetva C 3811,70 €.
Za:8; Proti:0; Zdržal:0.

Ad/3. Žiadosti MsÚ o stanovisko VMČ
a/ výstavba umyvárky Dedinská ul. Stanovisko VMČ už bolo vydané v roku 2014. T.č.
už v štádiu územného konania.
b/Tatranská kotolňa - Poslanci prediskutovali žiadosť, avšak pred vydaním stanoviska
žiadajú predložiť zámer využívania nehnuteľnosti. Žiadajú odstrániť dopravnú
značku Zákaz vjazdu k objektu, keďže už nespľňa pôvodný účel.
Uzn. č. 3. VMČ žiada doplniť žiadosť o zámer využívania nehnuteľnosti, zároveň
požaduje odstrániť dopravnú značku zákazu vjazdu k objektu.
Za:8; Proti:0; Zdržal:0.
c/ Styk servis. Poslanci opätovne prediskutovali žiadosť od Styk servis. Po
oboznámení sa so situáciou a stanoviskom obyvateľov okolia navrhujú vysporiadať
vlastnícke vzťahy len k pozemkom vedúcim ku garážam a s odpredajom ostatných
pozemkov nesúhlasia.
Uzn. č. 4. a/VMČ nesúhlasí s odpredajom ostaných pozemkov pre Styk servis.
b/ VMČ navrhuje vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom na prístupe
ku garážam
Za:8; Proti:0; Zdržal:0.
d/ VZN o dotáciách. Viceprimátor Turčan v skratke informoval o pripravovanom VZN
o dotáciách.
Ad/4. Infoblok
a/ Informácia o uskutočnenom Športovom dni v areály ZŠ Dumbierska a vyjadrili
pochvalu na adresu organizátorov aj osobnou účasťou.
b/ Informácia o grantovom systéme VMČ ma rok 2016. Do 30.10.2015 majú
žiadatelia poslať žiadosti k spolufinancovaniu podujatí v roku 2016 poslancom na
stanovisko prostredníctvom elektronického formulára na web stránke rudlovasasova.sk.

c/ Poslanci sa dohodli, že v zásadných otázkach života VO nebudú používať
hlasovanie per rollam, ale uprednostnia hlasovanie v zbore. Hlasovanie per rollam
bude možné len na základe predchadzajúcej dohody. Poslanec Lichý upozornil
a požiadal spracovateľov štatútu VMČ a OR, aby takéto hlasovanie nebolo
zapracované.
d/ Členovia školskej rady ZŠ Pieninská posl. Bielik, Lichý informovali poslancov
o zasadnutí rady školy a výsledkoch školskej inšpekcie. Zároveň tlmočil pozvanie
poslancom od vedenia ZŠ. Poslanci sa dohodli o predpokladanom termíne začiatkom
novembra.
Ad/ 5. Žiadosť o dotáciu z VMČ
Poslanec Bielik predložil ústnu žiadosť športovcov zo Salezianského strediska
o finančnú pomoc na zakúpenie a výmenu mantinelov hokejbalového ihriska.
Poslanci sa dohodli, že predseda požiada žiadateľa, aby predložil písomnú žiadosť,
ktorá im bude preposlaná a následne budú hlasovať elektronickou formou.
Poslanci hlasovali elektornicky prostredníctvom e-mailu.
Uzn. č. 5 VMČ schvaľuje dotáciu 500 eur pre Saleziánov don Bosca na opravu
mantinelov hokejbalového ihriska. (Zúčtované bude v ramci zásobníka
inovatívnych projektov)
Za:9; Proti:0; Zdržal:0.
Ad/ 6 Predseda poďakoval prítomným za ich účasť. Najbližšie zasadnutie Výboru
plánujeme na začiatok novembra po doručení žiadostí o spolufinancovanie a schválení
VZN o dotáciach.

V Banskej Bystrici 20. 10. 2015
Ukončenie rokovania:20,15 hod.

Pavol Bielik
predseda VMČ,VO č.3

