
Zápisnica 

Zo zasadnutia Občianskej rady Uhlisko dňa 10.6.2021 

Prítomní : Ivan Kapsiar, Vlasta Styková, Lofka Dávidová, Miloslava Franeková, Miro 
Šípkovský, Monika Molnárová, Zuzana Rezníčeková. 

Hostia : Marcel Pecník, Martin Úradníček 

Program : 1. Volba predsedu Občianskej rady Uhlisko a nových členov Občianskej rady. 

             2. Návrh plánu akcií na rok 2021 

       3. Informácia poslancov o pripravených akciách na Uhlisku. 

K bodu 1. volba predsedu a členov. 

Na úvod doterajší predseda OR Uhlisko Ivan Kapsiar sa vzdal funkcie predsedu z dôvodu 
vysokého veku (80 rokov) a nepriaznivého zdravotného stavu. Zostáva však radovým členom 
Občianskej rady. Marcel Pecník a Martin Úradníček mu poďakovali za jeho doterajšiu 
činnosť. 

Prítomní poslanci predstavili prítomného Mira Šípkovského ako kandidáta na predsedu 
Občianskej rady Uhlisko a tiež p. Moniku Molnárovú a p. Zuzanu Rezníčekovú ako kandidátky 
za členov Občianskej rady. 

Pri volbe bol zvolený Miro Šípkovský za predsedu OR plným počtom 6. hlasov, nikto sa nezdržal 
ani nehlasoval proti. 

Pri volbe boli zvolené p. Minika Molnárová a p. Zuzana Rezníčeková za členky OR plným 
počtom hlasov, nikto sa nezdržal, ani nehlasoval proti. 

K bodu 2. Návrh plánu akcií na rok 2021. 

Ivan Kapsiar predložil predbežný návrh akcií, ktorý obsahoval tie akcie, ktoré sa v uplynulých 
rokoch osvedčili. Návrh obsahuje len cca 66 %  čerpania pridelených finančných prostriedkov. 
Zvyšnú čiastku až do výšky 6000 € doplnia členovia na základe vlastných návrhov. Členovia OR 
vypracujú návrhy s popisom akcie a finančnou čiastkou do konca mesiaca júna a predložia 
predsedovi p. Šípkovskému na posúdenie. Plán práce bude uzatvorený na nasledujúcej schôdzi 
Občianskej rady. 

K bodu 3. Informácia poslancov. 

Prítomní poslanci p. Marcel Pecník a Martin úradníček obšírne informovali o spôsobe 
financovania aktivít vo volebnom obvode. Vymenovali konkrétne akcie pripravené na 
realizáciu v mestskej časti Uhlisko v roku 2021, ako aj o ďalších potrebných akciách, ktoré sa 
z finančných prostriedkov na rok 2021 nepodarí realizovať a ostávajú do budúceho roku. 

 

V Banskej Bystrici 10.6.2021    Zapísal : Ivan Kapsiar 

 


