Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Občianskej rady Majer
poradného orgánu Výboru mestských častí č.2 – Majer, Senica, Šalková, Uhlisko
23.11.2018, Banská Bystrica – Majer
Program zasadnutia:
1)
členovia občianskej rady Majer
2)
voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3)
voľba predsedu občianskej rady Majer
4)
poslanie občianskej rady Majer
5)
štatút občianskej rady Majer
6)
žiadosť o schválenie občianskej rady Majer Výborom mestských častí č. 2
7)
informácia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov v roku 2019
8)
diskusia
K bodu č.1
Členmi občianskej rady Majer (ďalej len ORM) sú:
Meno a Priezvisko

Trvalé bydlisko

Kontaktné informácie

Kristína Čermáková
Michal Čermák
Peter Bobula
Milan Okruhlica
Miroslav Lánik
Róbert Styk
Marcel Mojžiš

Majerská cesta 34
Majerská cesta 34
Majerská cesta 34
Majerská cesta 2A
Stavebná 4
Majerska cesta 20
Majerská cesta 9

0949621818
0911964041
0905537820
0915888388
0915629685
0907853949
0907070777

K bodu č. 2
Členovia ORM navrhli za zapisovateľa zápisnice Milana Okruhlicu a za overovateľa zápisnice Petra
Bobulu
Počet prítomných: 7

Za: 7 hlasov

Proti: 0 hlasov Zdražalo sa: 0 hlasov

Uznesenie: Členovia ORM schvaľujú za zapisovateľa zápisnice Milana Okruhlicu a za overovateľa
zápisnice Petra Bobulu
K bodu č. 3
Členovia ORM navrhli za predsedu občianskej rady Majer Kristínu Čermákovú
Počet prítomných: 7

Za: 7 hlasov

Proti: 0 hlasov Zdražalo sa: 0 hlasov

Uznesenie: Členovia ORM schvaľujú za predsedu občianskej rady Majer Kristínu Čermákovú
K bodu č.4
Predseda ORM predložil na schválenie poslanie ORM, ktoré je v súlade so Štatútom Výborov v
mestských častiach a Občianskych rád v meste Banská Bystrica.
Počet prítomných: 7

Za: 7 hlasov

Proti: 0 hlasov Zdražalo sa: 0 hlasov

Uznesenie: Členovia ORM schvaľujú poslanie občianskej rady Majer. Dokument je neoddeliteľnou
súčasťou zápsinice ako Príloha č. 1
K bodu č.5
Predseda ORM predložil na schválenie štatút ORM, ktoré je v súlade so Štatútom Výborov v mestských
častiach a Občianskych rád v meste Banská Bystrica.
Počet prítomných: 7

Za: 7 hlasov

Proti: 0 hlasov Zdražalo sa: 0 hlasov

Uznesenie: Členovia ORM schvaľujú štatút občianskej rady Majer. Dokument je neoddeliteľnou
súčasťou zápsinice ako Príloha č. 2
K bodu č.6
Predseda ORM navrhol bezodkladne doručiť kópiu podpísanej a overenej zápisnice z ustanovujúceho
zasadnutia ORM Výboru mestských častí č. 2 (ďalej len VMČ 2), ktorého členmi sú poslanci mestského
zastupiteľstva Marcel Pecník a Martin Úradníček, a požiadať ich o schválenie členov a predsedu ORM.
Počet prítomných: 7

Za: 7 hlasov

Proti: 0 hlasov Zdražalo sa: 0 hlasov

Uznesenie: Členovia ORM schvaľujú odoslanie žiadosti o schválenie členov a predsedu ORM Výboru
metských častí 2.
K bodu č.7
Predseda ORM odovzdal slovo členovi VMČ 2 Martinovi Úradníčkovi, ktorý sa poďakoval členom ORM
za ochotu venovať sa veciam verejným aj na úkor voľného času. Členov ORM informoval o súčasnom
stave a možnostiach čerpania finančných prostriedkov v roku 2019. Rozpočet mesta Banská Bystrica na
rok 2019 sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva začiatkom decembra
2018. Členovia VMČ 2 budú na zasadnutí presadzovať navýšenie súčasnej finančnej čiastky 1,50 € na
obyvateľa mestskej časti na 2,00 €.
Počet prítomných: 7

Za: 7 hlasov

Proti: 0 hlasov Zdražalo sa: 0 hlasov

Uznesenie: Členovia ORM berú na vedomie informáciu Martina Úradníčka o možnostiach čerpania
finančných prostriedkov v roku 2019.
K bodu č.8
V diskusii vystúpili:
Kristína Čermáková
Milan Okruhlica
Peter Bobula
Miroslav Lánik

V Banskej Bystrici - Majeri, dňa 23. 11. 2018.

………………………………………………..
Predseda občianskej rady Majer

………………………………………….
Zapisovateľ zápisnice

………………………………….
Overovateľ zápisnice

Príloha č.1 – Poslanie občianskej rady Majer
Občianska rada Majer (ďalej len ORM) je poradným orgánom Výboru mestských častí č.2 – Majer,
Senica, Šalková a Uhlisko (ďalej len VMČ 2).
Poslaním ORM je podieľať sa na výkone samosprávy mesta. Občianska rada je zložená z obyvateľov
mesta s trvalým pobytom v mestskej časti Majer a zástupcov podnikateľských subjektov, ktorí majú
sídlo prevádzky, resp. vykonávajú podnikateľskú činnosť v príslušnom volebnom obvode.
ORM je oprávnená najmä :
a) prostredníctvom výboru predkladať primátorovi mesta Banská Bystrica, Mestskému zastupiteľstvu
v Banskej Bystrici (ďalej len MsZ), Mestskej rade v Banskej Bystrici, komisiám MsZ návrhy a podnety za
účelom skvalitnenia výkonu samosprávy v príslušnom volebnom obvode,
b) na požiadanie predsedu zúčastňovať sa zasadnutí VMČ 2 s hlasom poradným,
c) vyvíjať aktivity medzi obyvateľmi príslušného volebného obvodu za účelom spolupráce a pomoci pri
výkone samosprávnych funkcií,
d) spolupracovať so záujmovými združeniami, politickými stranami, hnutiami a podnikateľskými
subjektmi, ktoré majú sídlo prevádzky, resp. vykonávajú podnikateľskú činnosť v príslušnom volebnom
obvode,
e) prostredníctvom predsedu komunikovať s orgánmi mesta, mestským úradom, mestskou políciou,
podávať návrhy, podnety za účelom skvalitnenia výkonu samosprávy a pri riešení aktuálnych
problémov obyvateľov príslušného volebného obvodu,
f) predkladať VMČ 2 návrhy za účelom zostavenia rozvojového programu mesta a rozpočtu mesta v
príslušnom volebnom obvode.

Príloha č. 2 - Štatút občianskej rady Majer

1.
2.
3.

4.
5.

Občianska rada Majer (ďalej len ORM) je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov.
Každý člen ORM má právo vyjadriť svoj názor po prihlásení sa a súčasne na základe udelenia
slova predsedom.
Zasadnutie ORM zvoláva predseda ORM. Deň, čas a miesto zasadnutia bude zaslaný emailom členom ORM a členom Výboru mestských častí č. 2 (ďalej len VMČ 2), ktorí majú
zriadenú e-mailovú schránku, a l e b o oznámený SMS správou ostatným členom ORM
minimálne päť dní pred dátumom plánovaného zasadnutia ORM .
Zasadnutia ORM vedie jej predseda. V prípade jeho neprítomnosti vedie zasadnutie ním
poverený člen ORM.
Na začiatku zasadnutia ORM predseda prednesie program, ktorý musí by schválený
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

6.

Dodatočný bod program zasadnutia ORM môže navrhnúť ktorýkoľvek člen ORM. Jeho
zaradenie do programu musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

7.

Na zasadnutiach a aktivitách ORM sa zúčastňuje každý člen ORM podľa svojich možností. V
prípade neúčasti na zasadnutí je člen ORM povinný sa ospravedlniť predsedovi ORM
telefonicky alebo e-mailom.
Člen ORM, ktorý sa nezúčastní zasadnutí ORM dvakrát po sebe bez ospravedlnenia, bude
navrhnutý VMČ 2 na vylúčenie z ORM.

8.
9.
10.

11.

Akcie ORM predstavujú verejnoprospešné, spoločenské, kultúrne a iné podujatia, ktorých
organizátorom alebo spoluorganizátorom je ORM.
Zasadnutí ORM sa môžu zúčastňovať aj iné fyzické a právnické osoby, ktoré musia minimálne
3 dni dopredu požiadať o ich dodatočné zaradenie do programu. Zasadnutia sa môžu
zúčastniť až po schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov OR.
Z každého zasadnutia ORM musí byť poverenou osobu vyhotovená zápisnica, ktorá bude
členom ORM sprístupnená na pripomienkovanie a následne po zapracovaní pripomienok
podpísaná predsedom ORM a publikovaná na w e b stránke mesta Banská Bystrica.

