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Prítomní:  

PhDr. Marcel Pecník - predseda VMČ2  ............................................................................... 

Ing. Martin Úradníček - podpredseda VMČ             ............................................................................... 

 

Program:  

1. Otvorenie Výboru mestských častí č. 2 (ďalej len VMČ2) a schválenie programu 

2. Informácia o priebežnom plnení akcií vo volebnom obvode č.2 (ďalej len VO2) 
3. Informácia o priebežnej realizácii opráv a údržby z rozpočtu VMČ 2 za rok 2019 

4. Odvolanie predsedníčky OR v Majeri 

5. Strategické zámery VMČ2 na roky 2020- 2022 

6. Návrh opráv a údržby z rozpočtu VMČ2 na rok 2020 

7. Schválenie Rámcového plánu akcií (ďalej len RPA) na rok 2020  

8. 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. 

Výsledky hlasovania:                  za:  2                         proti:  0                       zdržal sa hlasovania:   0 
 

K bodu 2 - Informácia o priebežnom plnení plánu akcií vo VO2 za obdobie 01 – 09/2019 

 

RPA na rok 2019 bol odporučený členmi jednotlivých občianskych rád (ďalej len OR) a vrátane 
doplnkov schválený na 2. zasadnutí VMČ2. Celkový rozpočet akcií financovaných z dotácie na rok 
2019 je 7858,50 eur. Skutočné výdavky na akcie a aktuálne úpravy na základe požiadaviek OR sú 
v prílohe či 1 tejto zápisnice.  

Uznesenie č. 1: Členovia VMČ2 berú na vedomie informáciu o priebežnom plnení plánu akcií vo 

VO2 a odsúhlasujú zmeny podľa požiadaviek OR, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto zápisnice.  
Výsledky hlasovania:                  za:  2                         proti:  0                       zdržal sa hlasovania:   0 

 

K bodu 3 - Informácia o priebežnej realizácii opráv a údržby z rozpočtu VMČ 2 za rok 2019 

Podpredseda VMČ 2 Martin Úradníček informoval o realizácii plánu opráv a údržby z rozpočtu VMČ2 
na rok 2019. Všetky plánované akcie sa uskutočnili podľa odsúhlaseného rozpočtu až na opravu 
chodníka na Golianovej ulici pred reštauráciou Kazačok, kde bola plánovaná oprava časti asfaltového 
povrchu chodníka v sume 5 879,82 €. Táto oprava sa dosiaľ nerealizovala. VMČ2 rieši tento problém  



 

v súčinnosti s Oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí tak, aby bola predmetná 
suma rozhodne vyčerpaná v roku 2019, v krajnom prípade aj na iný úsek, napríklad na opravu 
poškodeného chodníka na Bellušovej ulici od križovatky s Lesnou po križovatku s ulicou Boženy 
Němcovej. 

Uznesenie č. 2: Členovia VMČ 2 berú na vedomie informáciu o priebežnej realizácii opráv a údržby 
z rozpočtu VMČ 2 za rok 2019 

Výsledky hlasovania:                  za:  2                         proti:  0                       zdržal sa hlasovania:   0 

K bodu 4 – Odvolanie predsedníčky  OR Majer 

Členovia VMČ2 obdržali ústnu žiadosť od predsedníčky Kristíny Čermákovej, že sa z osobných 
dôvodov vzdáva funkcie predsedníčky OR a tiež členstva v OR v Majeri.  

Uznesenie č. 3: Členovia VMČ2 odvolávajú Kristínu Čermákovú z funkcie predsedníčky občianskej 
rady v Majeri a zároveň ju odvolávajú z členstva v občianskej rade v Majeri. Vedením občianskej 
rady až do jej riadneho zasadnutia v decembri 2019 dočasne poverujú člena občianskej rady 
v Majeri Miroslava Lánika. 
Výsledky hlasovania:                  za:  2                         proti:  0                       zdržal sa hlasovania:   0 

K bodu 5 - Strategické zámery VMČ2 na roky 2020- 2022 

Členovia VMČ2 vyzvali v máji 2019 predsedov OR v Majeri, Senici, Šalkovej a na Uhlisku, aby spolu 

s členmi OR a občanmi pripravili plán dlhodobých priorít mestských častí. Na výzvu VMČ2 aktívne 
reagovali OR v Majeri a na Uhlisku. Členovia VMČ2 ich návrhy akceptovali a doplnili ich návrhmi 
členov VMČ2. Dokument Strategické zámery VMČ2 na roky 2020- 2022 je v prílohe č.2 tejto 

zápisnice. 
Uznesenie č.4: Členovia VMČ2 schvaľujú dokument Strategické zámery VMČ2 na roky 2020- 2022  

Výsledky hlasovania:                  za:  2                         proti:  0                       zdržal sa hlasovania:   0 

 

K bodu 6 - Návrh opráv a údržby z rozpočtu VMČ2 na rok 2020 

Návrhy opráv a údržby z rozpočtu VMČ2 na rok 2020 boli spracované členmi jednotlivých OR a sú 

uvedené v prílohe č. 3 tejto zápisnice.  

Uznesenie č. 5: Členovia VMČ2 schvaľujú návrh opráv a údržby z rozpočtu VMČ2 na rok 2020.  

Výsledky hlasovania:                  za:  2                         proti:  0                       zdržal sa hlasovania:   0 
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K bodu 7 - Schválenie RPA na rok 2020  

Volebný obvod č.2  - Banská Bystrica Východ má k 30. 09. 2019 počet obyvateľov 5226. Celkový 
rozpočet RPA 2020 bol odporučený členmi jednotlivých OR a je v  prílohe č. 4 tejto zápisnice. Doplnila 
sa položka pre zabezpečenie účtovníctva v sume 635,50 EUR. Účtovníctvo bude vykonávať 
OZcentrumBB.sk, Československej armády 26, Banská Bystrica, IČO: 50434888. 

 

Uznesenie č. 6: Členovia VMČ schvaľujú Rámcový plán akcií  na rok 2020 z poskytnutej dotácie z 
rozpočtu Mesta Banská Bystrica na zabezpečenie plnenia úloh VMČ v celkovej výške 7 839.- Eur 

podľa prílohy č. 3 – Rámcový plán akcií na rok 2020 a to prostredníctvom OZcentrumBB.sk, 
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50434888. 

Výsledky hlasovania:                  za:  2                         proti:  0                       zdržal sa hlasovania:   0 

 

K bodu 8 - Rôzne, diskusia 

Podpredseda VMČ2 Martin Úradníček navrhol, aby sa členovia VMČ2 stretli so zástupcami OR vo 
volebnom obvode č.2 ihneď po vyčíslení nákladov na navrhované opravy a údržby z rozpočtu VMČ2 
a aby spoločne vybrali prioritné akcie na rok 2020. Zároveň navrhol zorganizovať stretnutie 

s obyvateľmi mestskej časti Uhlisko v priestoroch Základnej školy na Golianovej ulici v januári roku 
2020. 

Predseda VMČ2 Marcel Pecník pripomenul svoju výhradu k systému plánovania a budovania 
multifunkčnej športovej haly na parkovisku Mičinská, ktorú vyslovil aj na rokovaniach MsZ.  Tiež 
navrhol, aby sa stretnutie s predstaviteľmi OR konalo čím skôr, aby došlo k výmene informácií 
a konzultáciám vo veciach týkajúcich sa VO. Ďalej uviedol, že sa stále snaží rokovať so š.p. Lesy SR vo 
veci revitalizácie lokality Pod Rybou. Záverom oznámil, že finišujú prípravy publikácie o Uhlisku. 

 

Banská Bystrica 26. októbra 2019. 

 

Zapísal: Ing. Martin Úradníček, podpredseda VMČ2 

           

 

PhDr. Marcel Pecník  

 predseda VMČ2 
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Príloha číslo 1 k zápisnici VMČ 2 č. 03/2019       

Výbor v mestskej časti volebného obvodu číslo 2       

Rámcový plán akcií financovaných z dotácie na rok 2019     

P.č. Názov akcie OR Mesiac  

Rozpočet v € 
v bežných 
výdavkoch 

1 Spoločenské posedenie Majer december 434 

2 MDŽ v DC Uhlisko Uhlisko marec 190,77 

3 Postavenie mája na ZŠ Golianova Uhlisko máj 211,01 

4 Preteky v skoku na lyžiach Uhlisko Uhlisko október 1329,37 

5 Ročníkový projekt (zakúpenie plátna  - Aréna Barani) Uhlisko jún 239 

6 Stretnutie v prírode so športovými hrami DC Uhlisko Uhlisko júl 375 

7 Olympiáda seniorov na Uhlisku Uhlisko október 162,73 

8 Vianočné posedenie v DC Uhlisko Uhlisko december 500 

9 Vianoce na Uhlisku Uhlisko december 450 

10 Sladké fašiangové posedenie Senica február 85,32 

11 Brigáda - nákup materiálu a vybavenia pre činnosť OR Senica december 646,5 

12 Deň detí v Senici Senica jún 240 

13 Stolnotenisový turnaj - presunuté  na č. 15 (+50) + č.11 Senica august 0 

14 Stretnutie seniorov Senica október 152,68 

15 Mikuláš pre deti - upravené + 50 € Senica december 200 

16 Tradičná zabíjačka v Senici - presunuté na č. 11 Senica december 0 

17 Šalkovská zabíjačka Šalková február 250 

18 Stretnutie jubilantov Šalková december 1307 

19 Vedenie účtovníctva a administratívne náklady - upr. OZ Stred december 635,12 

20 Naučme deti športovať - zakúpenie medailí a odmien Uhlisko jún 450 

  
SPOLU 

    
7858,5 

Rámcový plán akcií schválený Výborom mestskej časti uznesením č. 1 zo dňa 26. 10. 2019, zápisnica č. 03/2019 

Predseda Výboru mestskej časti PhDr. Marcel Pecník 
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Príloha č.2 : 

 

STRATEGICKÉ ZÁMERY VMČ2 NA ROKY 2020- 2022 

Majer 

1. zníženie rýchlosti v obci na 40 km/h 

2. opravy na Majerskom a Rómskom cintoríne (spevnené chodníky, studňa, oplotenie, kontajnery)  
3. oprava železničného mosta vo vlastníctve ŽSR 

 

Uhlisko  

1. riešenie statickej dopravy formou zjednosmernenia ulíc (napr. úsek ulice Na Uhlisku od križovatky Jesenského 
po križovatku Golianova 

2. bezbariérové Uhlisko – postupná úprava chodníkov so vstupom bez obrubníkov 

3. kontajnery na separovaný odpad umiestniť na novovybudované stojiská na hranici zelených pruhov 
a odbočkami do vnútroblokov (Ul. 9. mája) 

4. inštalovanie kamerových systémov na verejné priestranstvá 

5. zvýšenie kontrolnej činnosti mestskej polície 

6. eliminácia výskytu lesnej zveri v intraviláne mesta (Ul. 9. mája) likvidáciou náletových drevín na lúkach 
(ZAaRES) a lesných porastoch (Mestské lesy) vo vlastníctve mesta  

7. rozvoj zelene v okolí budúcej mestskej viacúčelovej haly na Mičinskej ceste, urbanisticky citlivé prepojenie na 
budúcu oddychovú zónu Pod rybou 

8. tvorba štúdie, projektu a vybudovanie oddychových a rekreačných zón na Urpíne a v jeho okolí 
9. riešenie havarijného stavu komunikácie smerom na Srnkovú ul. 
10. revitalizácia lokality PodRybou 

11. podpora športu v mestskej časti 
 

Šalková 

1. pokračovanie rekonštrukcie domu kultúry – sála a podkrovie 

2. predĺženie nájmu domu kultúry pre OZ Šalková na ďalších  10 rokov 

3. vybudovanie kanalizácie v časti Budín (ulice Fraňa Kráľa, Ľupčianska, L. Podjavorinskej, Šalkovská cesta) 
4. Nerozširovanie pôsobnosti a činnosti skládky odpadov a riešenie zlých dopadov na životné prostredie 

spôsobených vybzudovaním a prevádzkovaním MVE 

Senica 

1. riešenie sociálnych problémov v časti Na barákoch (nelegálne stavby a odpad, a pod.) 

2. zvýšenie kontrolnej činnosti mestskej polície v časti Na barákoch 

3. doriešenie kanalizačných prípojok pri dolnej strane cesty (čerpadlá) 
4. oprava a údržba cesty, rigolu a mostíka smerom k cintorínu, zaradenie sety do harmonogramu zimnej údržby 

5. vybudovanie chodníka zo Senice – zastávka pri obchode smerom hore na zastávku na Cementárenskej ul 
V Banskej Bystrici dňa 26. 10. 2019. 



 

Príloha č.3 : 

 

NÁVRH OPRÁV A ÚDRŽBY Z ROZPOČTU VMČ2 NA ROK 2020 

 

MAJER 

Osadenie pumpy na čerpanie vody zo studničky na cintoríne v mestskej časti Majer 

Oprava cesty a chodníka v železničnom podjazde v Majeri (oprava nacenená na 7 544,16 €)   

 

SENICA 

Rekonštrukcia oplotenia okolo cintorína v Senici, prístupovej cesty, rigola a mosta 

Vybudovanie stojiska pre kontajnery pri budove bývalej základnej školy 

 

UHLISKO 

Hviezdoslavova ulica - dobudovanie chýbajúcich častí chodníka zámkovou dlažbou 

Pod Rybou – oprava ucelených častí chodníka 

Ulici 9. mája - vybudovanie stojísk na kontajnery so separovaným odpadom  

Golianova - základná škola - spevnenie plôch (zámkovou dlažbou) pri vozovke okolo školy (severná časť) 

Golianova – detské ihrisko pri ZŠ – úprava povrchu, úprava betónových prvkov, nové pieskovisko, 
oplotenie 

Bellušova ulica – rekonštrukcia chodníka od križovatky s Lesnou po križovatku s ulicou Boženy Němcovej. 

Golianova, Ul. 9. mája, Hviezdoslavova, ... – vytvorenie bezbariérových vstupov na chodníky 

 

ŠALKOVÁ 

Opravy sály v KD, úpravy podkrovia 

Úpravy cintorína, prístupu, okolia 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 26. 10. 2019. 
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Príloha č.4: 

RÁMCOVÝ PLÁN AKCIÍ NA ROK 2020 

Výbor v mestskej časti volebného obvodu číslo 2     

Rámcový plán akcií financovaných z dotácie na rok 2020   

P.č. Názov akcie 
Občianska 

rada 

Mesiac 

realizácie 

Rozpočet v € v 
bežných výdavkoch 

1 Spoločenské posedenie Majer máj 434 

2 MDŽ v DC Uhlisko Uhlisko marec 200 

3 Postavenie mája na ZŠ Golianova Uhlisko máj 220 

4 Preteky v skoku na lyžiach Uhlisko Uhlisko jún 1000 

5 MDD v ZŠ Golianova Uhlisko jún 500 

6 
Stretnutie v prírode so športovými hrami DC 
Uhlisko Uhlisko júl 400 

7 Olympiáda seniorov na Uhlisku Uhlisko október 1000 

8 Vianočné posedenie v DC Uhlisko Uhlisko december 300 

9 Vianoce na Uhlisku Uhlisko december 446 

10 Sladké fašiangové posedenie Senica február 100 

11 Brigáda - nákup materiálu a vybavenia do ZŠ Senica máj 200 

12 Deň detí v Senici Senica jún 200 

13 Stolnotenisový turnaj Senica august 136,5 

14 Stretnutie seniorov Senica október 150 

15 Mikuláš pre deti Senica december 200 

16 Tradičná zabíjačka v Senici Senica december 160 

17 Šalkovská zabíjačka Šalková február 250 

18 Stretnutie jubilantov Šalková december 1307 

19 Vedenie účtovníctva a administratívne náklady   december 635,5 

  
SPOLU 

    
7839,00 

Rámcový plán akcií schválený Výborom mestskej časti uznesením č. 6 zo dňa 26. 10. 2019, zápisnica 
č. 03/2019 

Predseda Výboru mestskej časti č. 2 PhDr. Marcel Pecník 

 

V Banskej Bystrici dňa 26. 10. 2019. 
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