Zápisnica
zo zasadnutia Občianskej rady Uhlisko, konaného dňa 7. mája 2019 v Rozprávkovom dome.

Prítomní : Ing. Ivan Kapsiar, Vlasta Styková, Ludmila Dávidová, Adrián Babčan
Hosť : Ing. Martin Úradníček poslanec

Program :
1.
2.
3.
4.

Informácia p. Úradníčka o pláne údržby a opráv v mestskej časti Uhlisko
Príprava Petície o zrušení policajnej strelnice na Srnkovej
Príprava a priebeh najbližších akcií financovaných z dotácie na rok 2019
Rôzne.

K bodu 1.
Poslanec Ing. Martin Úradníček informoval o príprave a schvaľovaní akcií opráv a údržby pre
rok 2019 v mestskej časti Uhlisko. Do plánu je zaradená oprava chodníka na ul. 9. Mája
popod kamenný múr, tiež oprava chodníka so zámkovou dlažbou Golianova ul. Malá čiastka
finančných prostriedkov ostáva zatiaľ ber účelu využitia, Výbor mestskej časti 2 priebežne
určí konkrétny spôsob využitia v súlade s návrhmi od Občianskej rady.
Navrhol zaoberať sa prípravou plánu opráv a údržby pre rok 2020. Za tým účelom členovia
OR Uhlisko vykonajú spoločný prieskum v uliciach Uhliska v termíne okolo 15. Mája
a vypracuje návrh ktorý predloží Výboru mestskej časti.
Na základe podnetu od občanov a v spolupráci s OR Uhlisko bola na mesto podaná
požiadavka na výrub náletových drevín na ul. 9. Mája v priestore medzi oplotením záhrad
a hranicou lesa. Rovnako bola vznesená požiadavka na majetkové oddelenie mesta vo veci
doriešenia vlastníctva a spôsobu ďalšieho využívania bývalej údolnej stanice lyžiarskeho
vleku na Urpín.
K bodu 2.
Za pomoci poslanca p. Úradníčka je vypracovaný Petičný hárok o zrušení policajnej strelnice
na Srnkovej. Členovia OR boli oboznámení s textom petície a súhlasia s uvedením svojich
mien na Petičnom hárku. Petičné hárky rozmnoží Ing. Kapsiar a rozdá členom OR. Vo
vhodnom počasí bude pred predajňou Jednota vytvorené verejné podpisovanie a okrem
toho členovia OR vo svojom okolí individuálne budú zbierať podpisy.

2.
K bodu 3.
Zo schváleného plánu akcií už prebehli dve akcie – MDŽ DC Uhlisko a Ročníkový projekt
v Základnej škole Golianova. Pripravená je akcia Stavanie mája v ZŠ Golianova na 8. Mája,
kde sa členovia podľa možností zúčastnia. Akcia Preteky v skoku na lyžiach sa uskutoční v júni
2019 v skokanskom areáli Žlté piesky, OR prispieva na zakúpenie pohárov medailí, prípadne
vecných cien. Akcia Olympiáda seniorov sa podľa predbežných informácií zo strany
pracovníkov mesta neuskutoční na Uhlisku ale v Radvani. OR v takom prípade nemá možnosť
poskytovať občerstvenie ale poskytneme v prípade záujmu nákup pohárov a medailí pre
víťazov jednotlivých disciplín.
K bodu 4.
-

P. Úradníček upozornil na internetovú stránku www.banskabystrica2.sk , ktorá sa
bude venovať informáciám o činnosti VMČ a OR na Uhlisku.
Na návrh členov OR budeme pripravovať v úzkej spolupráci s VMČ stretnutie
s občanmi v jedálni Základnej školy. Termín predbežne je navrhnutý na september
2019.

Zapísal : Ing. Ivan Kapsiar
V Banskej Bystrici 7. mája 2019.

