ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru č. 2
pre mestské časti Majer, Senica,
Šalková a Uhlisko

Číslo
zápisnice:
Dátum:

Vyhotovil:

02/2019
26.04.2019

M. Úradníček

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha 1/A
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie Výboru mestských častí č. 2 (ďalej len VMČ 2) a schválenie programu
Prehľad realizácie akcií za rok 2019 vo VO č.2 a zmeny
Plán opráv a údržby z rozpočtu VMČ 2
Havarijné stavy vo volebnom obvode č. 2
Informácia o personálnych zmenách v OZcentrumBB.sk, ČSA 26, Banská Bystrica
Príprava plánu opráv a údržby na rok 2020 v súčinnosti s občianskymi radami v rámci VMČ 2
Rôzne, diskusia

K bodu 1 - Otvorenie VMČ a schválenie programu
Zasadnutie viedol PhDr. Marcel Pecník. Na zasadnutí boli prítomní dvaja poslanci z dvoch, zasadnutie
je uznášaniaschopné. Prítomní schválili predložený program jednomyseľne.
Uznesenie č. 1: Členovia VMČ 2 schvaľujú predložený program zasadnutia bez pripomienok.
Výsledky hlasovania:
za: 2
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 2 - Prehľad realizácie akcií za rok 2019 vo VO č.2 a zmeny v pláne
Akcie usporiadané jednotlivými občianskymi radami sa realizujú podľa plánu (stav k 26. 04. 2019).
Občianska rada Uhlisko navrhuje vykonať v rámcovom pláne akcií financovaných z dotácie
schválených na rok 2019 dve zmeny. Akciu MDD v ZŠ Golianova nahradiť akciou Ročníkový projekt
a doplniť novú akciu Naučme deti športovať. Obe akcie sa budú konať v mesiaci jún 2019 a nemajú
dopad na rozpočet v rámcovom pláne akcií financovaných z dotácie na rok 2019. Zmeny v pláne sú
označené v prílohe 1/B, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 2: Členovia VMČ 2 schvaľujú navrhované zmeny v rámcovom pláne akcií
financovaných z dotácie na rok 2019.
Výsledky hlasovania:
za: 2
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 3 - Plán opráv a údržby z rozpočtu VMČ 2
Podpredseda VMČ 2 Martin Úradníček predstavil plán opráv a údržby z rozpočtu VMČ, ktorý na rok
2019 predstavuje sumu 60 000 €.
LOKALITA: Chodník na Ul. 9. mája
MESTSKÁ ČASŤ: Uhlisko
POPIS:
Chodník na Ul. 9 mája s asfaltovým povrchom sa nachádza na pravej strane Ulice 9. mája, oproti
budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, medzi križovatkami Ul. 9. mája – Pod Urpínom
a Ul. 9. mája – Hviezdoslavova v dĺžke cca 80 – 100 m. Na chodníku sú plošné výpadky asfaltového
povrchu v celom profile.
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Chodník je zaradený do zoznamu miestnych komunikácií so stupňom hodnotenia stavebného stavu
4,5. Je potrebná súvislá oprava povrchu.
CENA OPRAVY: 22 455,20 €
LOKALITA: Chodník na Golianovej ulici I
MESTSKÁ ČASŤ: Uhlisko
POPIS:
Chodník na Golianovej ulici s povrchom zo zámkovej dlažby sa nachádza na pravej strane medzi
križovatkami Golianova – Na Uhlisku a Golianova - Ul. 9. mája v dĺžke cca 100 m. Zámková dlažba
z 90-tych rokov minulého storočia je značne zvetraná, zvlnená a na mnohých úsekoch chýbajú časti
dlažby. Keďže je len malá pravdepodobnosť, že identickú dlažbu je možné ešte dokúpiť, navrhujeme
čiastočnú opravu povrchu formou prekládky dlažby zo zachovalých častí chodníka v časti pri Ul. 9.
mája a zvyšnú časť chodníka doplniť novou dlažbou. VMČ nemá informáciu, či je predmetný úsek
zaradený do zoznamu miestnych komunikácií a s akým stupňom hodnotenia stavebného stavu.
CENA OPRAVY: 9 326,49 €
LOKALITA: Chodník na Golianovej ulici II
MESTSKÁ ČASŤ: Uhlisko
POPIS:
Chodník na Golianovej ulici s asfaltovým povrchom sa nachádza na ľavej strane od križovatky
Golianova – Bellušova smerom k rieke Hron v dĺžke cca 80 m s plošnými výpadkami a trhlinami
v asfalte. Jep otrebná aspoň čiastočná úprava povrchu v rámci stanoveného rozpočtu.
CENA OPRAVY: 5 879, 82 €
LOKALITA: Železničné priecestie na Stavebnej ulici
MESTSKÁ ČASŤ: Majer
POPIS:
Na Stavebnej ulici, ktorá sa spája s Majerskou cestou, sa nachádza dlhé roky nefunkčné železničné
priecestie. Nachádza sa v priemyselnej zóne Stavebnej ulice, ktorá je jedinou severnou príjazdovou
cestou do miestnej časti Majer. Zdevastovaný betónový povrch medzi koľajnicami ohrozuje
bezpečnosť cestnej premávky, poškodzuje podvozky prechádzajúcich motorových vozidiel
a spôsobuje nadmerný hluk pri prechádzaní vozidlami nákladnej dopravy.
CENA OPRAVY: 4 011,89 €
LOKALITA: Chodník na ulici Timravy
MESTSKÁ ČASŤ: Uhlisko
POPIS:
Chodník na Timravy s asfaltovým a dlažbovým povrchom sa nachádza na pravej strane v smere od
Bellušovej ulice. Na chodníku sú v dvoch úseok s dĺžkou cca 30 a 35 metrov plošné výpadky
asfaltového povrchu v celom profile. Je potrebná súvislá oprava povrchu okrem úseku so zámkovou
dlažbou.
CENA OPRAVY: 16 665,21 €
LOKALITA: Senická cesta - stojisko na kontajnery na otočke MHD
MESTSKÁ ČASŤ: Senica
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POPIS:
Vybudovanie stojiska pre kontajnery na otočke MHD – linky č. 33 a 41 - na Senickej ceste.
CENA: 1 661,39 €
Ceny navrhovaných opráv vychádzajú z nacenenia Oddelenia údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí Mestského úradu v Banskej Bystrici a spolu predstavujú sumu 60 000 €.
Uznesenie č. 3: Členovia VMČ schvaľujú predložený zoznam komunikácií určených na opravy
v rámci rozpočtu VMČ 2 v úhrnnej cene 60 000 €..
Výsledky hlasovania:
za: 2
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 4 - Havarijné stavy vo volebnom obvode č. 2
Členovia VMČ 2 konštatovali, že evidujú opakované sťažnosti obyvateľov obytného domu Mičinská
cesta 6 vo veci nespevnenej plochy po ľavej strane príjazdovej cesty k domu od Golianovej ulice.
Mesto vykonalo pred niekoľkými rokmi na predmetnej ploche výrub stromov, ale plochu už ďalej
neupravilo. V dôsledku toho dochádza po dažďových zrážkach k vytváraniu veľkých mlák, ktoré
nemajú možnosť odtoku. Zároveň môže predmetná plocha po spevnení slúžiť ako malé parkovisko.
Na základe vyjadrenia prednostu Mestského úradu v Banskej Bystrici JUDr. Martina Adamca zo dňa
8.4.2019 táto plocha nemôže byť zaradená do plánu opráv VMČ 2 pretože: „táto akcia nie je opravou,
ale rekonštrukciou, vyžaduje si vypracovanie PD, stavebne povolenie, atď.“
Uznesenie č. 4: Členovia VMČ 2 žiadajú prednostu Mestského úradu v Banskej Bystrici JUDr.
Martina Adamca, aby v predmetnej veci vykonal všetky potrebné úkony a poveril kompetentných
pracovníko mestského úradu vypracovaním projektovej dokumentácie a udelením stavebného
povolenia tak, aby k došlo k spevneniu predmetnej plochy najneskôr na jar roku 2020.
Výsledky hlasovania:
za: 2
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5 - Informácia o personálnych zmenách v OZcentrumBB.sk, ČSA 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica poskytuje dotáciu v zmysle Štatútu VMČ cez OZcentrumBB.sk, ČSA 26, Banská
Bystrica. Členovia VMČ 2 zobrali na vedomie, že predseda OZcentrumBB.sk Branislav Bosák sa
vzdáva funkcie ku dňu 30. 06. 2019 a v tejto súvislosti bude potrebné, aby VMČ 2 hľadal iné možnosti
ako zabezpečiť prijímanie a zúčtovanie dotácií.
Uznesenie č. 5: Členovia VMČ 2 berú na vedomie, že predseda OZcentrumBB.sk Branislav Bosák sa
vzdáva funkcie ku dňu 30. 06. 2019.
Výsledky hlasovania:
za: 2
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6 - Príprava plánu opráv a údržby na rok 2020 v súčinnosti s občianskymi radami
v rámci VMČ 2
Členovia VMČ konštatovali, že plán opráv a údržby na rok 2019 z rozpočtu VMČ 2 bol zostavený na
základe dobrej spolupráce s jednotlivými občianskymi radami a v podobnom duchu je potrebné už
v tomto období pripravovať plány na rok 2020.
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Uznesenie č. 6: Členovia VMČ žiadajú predsedov občianskych rád v Majeri, Senici, Šalkovej a na
Uhlisku, aby v spolupráci s členmi občianskych rád a obyvateľmi jednotlivých mestských častí
pripravili do 31. 08. 2019 výhľadový plán opráv a údržby na rok 2020.
Výsledky hlasovania:
za: 2
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7 - Rôzne, diskusia
Martin Úradníček informoval, že na webovom sídle www.banskabystrica2.sk vytvoril platformu pre
informovanie občanov mestských častí, ktoré sú súčasťou volebného obvodu č.2. Na webstránke sa
nachádzajú informácie a kontakty o poslancoch a členoch občianskych rád VMČ 2, zápisnice VMČ 2
a OR, ako aj aktuálne informácie o dianí a problémoch vo VMČ s možnosťou priamo vkladať diskusné
príspevky a otázky od občanov.
Banská Bystrica 26. apríla 2019
Zapísal: Ing. Martin Úradníček, podpredseda VMČ 2

PhDr. Marcel Pecník
predseda VMČ 2
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Príloha č.1/A k Zápisnici zo zasadnutia Výboru č. 2 pre mestské časti Majer, Senica, Šalková a Uhlisko

PREZENČNÁ LISTINA
Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis:

Marcel Pecník

poslanec MsZ za volebný obvod č.2

.....................................

Martin Úradníček

poslanec MsZ za volebný obvod č.2

.....................................

Ivan Kapsiar

Občianska rada Uhlisko

.....................................
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