Zápisnica č. 1/2018
zo zasadnutia Výboru mestských častí VO č. 1 Banská Bystrica

Dátum, miesto konania: 9. 1. 2018, zasadačka mestského úradu
Prítomní členovia Výboru mestskej časti 1 (ďalej len VMČ1): Viera Dubačová (zasadnutie
viedla), Pavol Katreniak, Stanislav Mičev, Marcel Pecník, Ján Šabo
Prítomní občania: Peter Uhrík, predseda OR Šalková, Branislav Bosák, predseda OR Stred
Neprítomný člen: Jaroslav Kuracina
Zasadnutie bolo zvolané e-pozvánkou zo dňa 14. 11. 2017. Potvrdenie zasadnutia s návrhom
programu a vyhodnotením činnosti dostali členovia VMČ1 elektronickou poštou dňa
8. 11. 2017.
Návrh programu:
1. Vyhodnotenie činnosti VMČ1 za r. 2017
2. Aktualizovanie plánu činnosti na r. 2018
3. Rôzne
Na začiatku prítomní súhlasili s programom podľa pozvánky.
Ad 1:
Členovia VMČ1 dostali v predstihu návrh vyhodnotenie plánu akcií za r. 2017 na
preštudovanie. Názvy akcií je potrebné presne naformulovať podľa plánu činnosti na rok 2017
podľa platnej verzie schválenej VMČ v mesiaci 10/2017. Aktualizované vyhodnotenie je
súčasťou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 1/2018
VMČ1 schvaľuje vyhodnotenie plánu akcií za r. 2017 s názvami akcií podľa plánu na r.
2017.
za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0
uznesenie schválené
Ján Šabo požiadal VMČ1 o schválenie financovania elektrickej energie na akciu Stretnutie
s občanmi vo výške 171,71 €, ktorá už bola ako prebytok vrátená Mestu Banská Bystrica dňa
29. 12. 2017 s tým, že vec ešte preverí s kompetentnou pracovníčkou mestského úradu
Miriam Ondrejkovou.
Uznesenie č. 2/2018
VMČ1 schvaľuje financovanie energií vo výške 171,71 € z vráteného prebytku čerpania
financií vo VMČ1 za predpokladu, že takéto financovanie odsúhlasia kompetentní
pracovníci Ekonomického odboru a Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu
Mestského úradu Banská Bystrica.
za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0
uznesenie schválené

Ad 2:
Pavol Katreniak informoval, že plán VMČ1 najmä v časti „Rozvoj územia“ má nedostatky. Je
potrebné, aby občianske rady Centrum a Uhlisko svoje predstavy zreálnili a doladili
s kompetentnými pracovníkmi mestského úradu. Stretnutie s vedúcou Oddelenia údržby
miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Mestského úradu Renátou Hláčikovou je
naplánované na 18. 1. 2018 o 13:00 h a je otvorené členom VMČ1 aj predsedom občianskych
rád.
Následne bude potrebné aktualizovať plán akcií VMČ1 tak, ako to Štatút Výborov v
mestských častiach a Občianskych rád v meste Banská Bystrica umožňuje.
Ad 3:
Je potrebné vyriešiť predsedu VMČ1. Doterajší predseda Marcel Pecník na mestskom
zastupiteľstve dňa 19. 9. 2017 oznámil, že sa vzdáva predsedníctva. Podľa § 4 ods. 2) Štatútu
Výborov v mestských častiach a Občianskych rád v meste Banská Bystrica „Na zvolenie a
odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Výboru.“
P. Katreniak navrhol za predsedníčku VMČ1 Vieru Dubačovú, ktorá post predsedu od
oznámenia M. Pecníka vedenie VMČ1 suplovala.
Uznesenie č. 3/2018:
VMČ1 odvoláva M. Pecníka z funkcie predsedu VMČ1 na jeho žiadosť.
za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0
uznesenie schválené
Uznesenie č. 4/2018:
VMČ1 volí V. Dubačovú za predsedníčku VMČ1.
za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovala 1
uznesenie schválené
Stále nie je doriešená zmena sídla OZ Stred BB. Je potrebné zabezpečiť túto zmenu
v registrácii na Ministerstve vnútra SR. Predseda OZ Stred BB Ladislav Lukáč so zmenou
sídla na adresu Nám. SNP 13 Banská Bystrica súhlasí.
Uznesenie č. 5/2018:
VMČ1 žiada člena OZ Stred BB J. Šabu, aby v spolupráci s L. Lukáčom do konca
mesiaca 01/2018 zabezpečil odoslanie informácie o zmene sídla OZ Stred BB na
Ministerstvo vnútra SR.
za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0
uznesenie schválené
Prílohy
• vyhodnotenie činnosti VMČ1 za r. 2017
• prezenčná listina zo zasadnutia
Zapísal
Pavol Katreniak
Overil
Stanislav Mičev

