Mesto Banská Bystrica
Výbor mestskej časti, VO č.3
Zápisnica č.5/2015
Dátum a miesto konania: 11.11.2015,Tatranská 38/A
Zasadnutie VMĆ viedol: Pavol Bielik, predseda
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie,kontrola uznesení.
2. Prejednanie došlých žiadostí z MsÚ, stanovisko VMČ.
3. Informácia o došlých žiadostiach na spolufinancovanie akcií pre rok 2016.
4. Zámery pre rok 2016 vo volebnom obvode, určenie priorít, ako ďalej v spolupráci.
5. Záver

Uzn.č.1: VMČ schvaľuje program rokovania.
Za: 7, Proti: 0, Zadržal: 0.
Počas rokovania počet prítomných poslancov 9.
Bod 2. Prejednanie došlých žiadostí z MsÚ, stanovisko VMČ.
Predseda VMČ Bielik informoval poslancov VMČ o došlých žiadostiach.
VMČ obdržal od MsÚ žiadosť o stanovisko č. PS-ESM 1435/2015-4/15-Ká. Na rokovanie
bol prizvaní žiadateľ p. Ivan Letrik. Požadované odkúpenie pozemkov Tatranská ul.
•

V úvode si poslanci vypočuli žiadateľa jeho zdôvodnenie a zámer. Predložil aj štúdiu
investičného zámeru. Pán Letrik potom odpovedal na otázky poslancov.

•

Bielik - som za odstránenie dočasných stavieb po sídlisku. Tento priestor v budúcnosti
môže byť prístupom za obytné bloky Tatranskej ulici.

•

Pirošík – v zámere má detský kútik, bude podávať jedlá.

•

Bučko – nevie sa vyjadriť, lebo nemá informácie o materiály.

•

Predseda VMČ poďakoval za p. Letríkovi za účasť.

•

Poslanci ešte potom diskutovali. Predseda dal hlasovať o návrhu odpredaja pozemkov.

Uzn.č.2 : VMČ schvaľuje odpredaj pozemkov v zmysle predloženého návrhu.

Za: 1, Proti: 6, Zdržal: 2. Uznesenie nebolo schválené!

Bod 3. Informácia o došlých žiadostiach na spolufinancovanie akcií pre rok 2016.
V úvode bodu rokovania pp. Bielik a Štrba informovali o počte došlých žiadostí a ich
obsahu obsahu. Žiadosti sa podávali elektronicky prostredníctvom web formulára na stránke
www.rudlova-sasova.sk. Systém po prijatí žiadosti automaticky generoval pdf-ka, ktoré
mailom obdržali všetci poslanci VO a podávateľ žiadosti. Počet došlých žiadostí je 28. Na rok
2016 je príspevok pre volebný obvod 33 705 eur.
Poslanci sa po dlhšej diskusii dohodli, že rozšíria počet položiek o nákup sasovských
prezentov a to knihy o Sasovej, DVD Pastierske Vianoce. Krátili príspevok v žiadosti akcie Deň
Sasovej-Rudlovej na 1 000 eur a špecifikovali použitie príspevku na časť programu
v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách v bodoch 1,3,4 predloženého projektu.
Uzn.č.3 : VMČ schvaľuje:
a/ Rámcový plán akcií pre rok 2016 za VOč.3 v sume 30 148 eur. Plán tvorí prílohu
zápisnice.
b/ Použitie príspevku v sume 1 000 eur Deň Sasovej-Rudlovej na body 1,3,4 predloženej
žiadosti. (1.- Kreatívna zábava, hry, divadelné vystúpenia pre deti(Nafukovací hrad ( velký,
malí ) Workshopy pre deti - Pracovné dielnicky pre deti (manuálne vytváranie rôznych vecí,
malovanie za pomoci profesionálnych asistentiek) 3.- Ukážka rôznych umení(Predvedenie
práce so sokolmi, ukážka stredovekého šermovanie) 4.- Vystúpenie pohybových a folklórnych
súborov(detských, dospelých, seniorov).
c/Nákup Sasovskych prezentov v sume 500 eur.
d/Sumu 3 557 eur na malé investičné akcie.
e/ Schvaľuje OZ Spoločenstvo Rudlová-Sásová o.z. ako prijímateľa dotácie určenej na
potreby VMČ.
Za: 9, Proti 0, Zdržal: 0. Uznesenie bolo schválené
Bod 4. Zámery pre rok 2016 vo volebnom obvode, určenie priorít, ako ďalej v spolupráci.
Predseda VMČ otvoril diskusiu poslancov ako si predstavujú spoluprácu v budúcom
roku pre volebný obvod, aké vidia priority, ako sa pripravuje rozpočet. Poslanci diskutovali
o problémoch a prioritách volebného obvodu.

Ukončenie rokovania: 20,45 hod
V Banskej Bystrici: 20.11.2015

Prílohy: Rámcový plán akcií pre rok 2016

Pavol Bielik
Predseda VMČ,VOč.3

Prezenčná listina

