Zápisnica č. 2/2018
zo zasadnutia Výboru mestských častí VO č. 1 Banská Bystrica

Dátum, miesto konania: 12. 3. 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 9. 3. 2018 k činnosť VMČ , OR a OZ v roku
2018 s diskusiou.
Priebeh:
1. Kontrola splnenia uznesení
2. Personálne
3. Vyhodnotenie činnosti v r. 2017
4. Plán činnosti na r. 2018
5. Rôzne
Ad 1:
Uznesenia č. 1/2018 až 4/2018
splnené
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 zatiaľ nebolo splnené
Ad 2:
Navrhnuté personálie podľa Štatútu Výborov v mestských častiach a Občianskych rád v meste
Banská Bystrica č. ZD 16/2015:
• OR Stred: Po odstúpení predsedníčky Jany Suraovej je na základe potrebné potvrdiť
Branislava Bosáka za predsedu tak, ako ho zvolila OR Stred. Ján Weiterschűtz sa
z dôvodu osobného zaneprázdnenia vzdal členstva. Lukáš Cesnak prejavil záujem
o členstvo.
• OR Šalková – aktuálne zloženie: Peter Uhrík (predseda), Ján Bacík, Vladimír Fraňo,
Ján Badány, Iveta Fareková, Eva Fraňová, Milan Selecký
Uznesenie č. 6/2018:
VMČ1 schvaľuje za predsedu OR Stred Branislava Bosáka
za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0
VMČ1 volí, resp. potvrdzuje predložené personálne obsadenie členov občianskych rád
za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

Ad 3:
P. Katreniak zhrnul akcie realizované v r. 2017. Informoval o opakovanej požiadavke Mesta
BB na doplnenie podkladov pre financovanie podujatí v r. 2017 za OR Senica a OR Šalková
Uznesenie č. 7/2018:
VMČ1 poveruje M. Pecníka na doriešenie predloženia podkladov pre financovanie
podujatí v r. 2017 od OR Senica a OR Šalková
za 5, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0
Ad 4:
P. Katreniak informoval, že po dohode Mesta BB a OZ Stred (Miriam Ondrejková, Ivan
Kapsiar, P. Katreniak) bolo dohodnuté, že pre zabezpečenie nekonfliktného priebehu
preplácania akcií podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta BB č. 10/2015 o poskytovaní
dotácií s dodatkom č. 15/2016 budú tieto v r. 2018 prefinancované až po odsúhlasení
kompletnosti účtovných dokladov Mestom BB. Predložil požiadavku na rekonštrukciu časti
rozbitej Školskej ul. z fondu minulých rokov. Informoval, že I. Kapsiar, predseda OR
Uhlisko, potvrdil s Natáliou Šmidekovou, pracovníčkou oddelenia odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev, že financovanie akcie „Lavičky a pieskovisko a koš
vnútroblok Golianova ul. – 9. Mája – Jesenského“ bude zabezpečené z iných zdrojov ako OR
Uhlisko. Na základe uvedeného predložil zmenu akcie v rámcovom pláne takto:
„Dovybavenie detského ihriska materskej školy Na starej tehelni“ vo výške 2 363 €.
M. Pecník požiadal, aby požiadavky na rekonštrukcie, úpravy zelene, príp. ďalšie námety,
boli dodané do 19. 3. 2018 a pripojené ako dodatok k tejto zápisnici. Sumu 60 tis. € na opravu
komunikácií vo VO č. 1 schválenú v rozpočte na r. 2018 navrhol prerozdeliť takto: Centrum –
30 tis. €, Uhlisko – 12 tis. €, Majer – 6 tis. €, Senica – 6 tis. €, Šalková – 6 tis. €.
Uznesenie č. 8/2018:
VMČ1 schvaľuje zmenu rámcového plánu akcií na rozvoj územia mestskej časti na r.
2018 v popožke vedenej pod č. 10 „Lavičky a pieskovisko a koš vnútroblok Golianova ul. –
9. Mája – Jesenského“ na „Dovybavenie detského ihriska materskej školy Na starej tehelni“
vo výške 2 363 €.
za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0
Uznesenie č. 9/2018:
Členovia VMČ1 zašlú do 19. 3. 2018 požiadavky občianskych rád a občanov pre ich
zosumovanie ako súčasti tejto zápisnice na financovanie z rozpočtu Mesta BB v r. 2018
za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0
Uznesenie č. 10/2018:
Sumu 60 tis. € vyčlenené v rozpočte Mesta BB na r. 2018 na opravu komunikácií vo VO
č. 1 prerozdeľuje VMČ1 takto: Centrum – 30 tis. €, Uhlisko – 12 tis. €, Majer – 6 tis. €,
Senica – 6 tis. €, Šalková – 6 tis. €.
za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

Zapísala: V. Dubačová
Overil: P. Katreniak

Príloha k zápisnici:
Požiadavky občianskych rád a občanov na financovanie z rozpočtu Mesta BB v r. 2018
Stred:
ČSA 12: oprava vnútrobloku pred bytovkou smerom k polícii
Nám. Slobody: oprava dlaždíc od autobusovej zastávky k VÚB a erbov banských miest
Tr. SNP nepárne čísla: stav zrekonštruovanej komunikácie a vnútrobloku
Školská: rekonštrukcia slepej časti
Centrum: doplnenie smetných košov
T. Vansovej: odvodnenie spevnených plôch a oprava vnútrobloku
M. Rázusa 40: odvodnenie spevnených plôch
Vansovej ul. a Severná ul.: výrub drevín
Uhlisko:
vnútroblok Golianova 2: cesta, parkovanie, stojiská, odvodnenie
Hviezdoslavova: chodník po koniec ulice
Viestova 26: parkovanie, stav chodníkov, komunikácií a pod.
Pod Rybou na Srnkovú: opraviť komunikáciu
Senica:
chodník z križovatky po Hrb
ťažkosti s napojením na kanalizáciu
cesta k cintorínu: oprava časti koryta potoka
Šalková:
oplotenie miestneho cintorína
vychádzanie vozidlom na hl. cestu
ťažkosti s napojením na kanalizáciu

