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OBČIANSKA RADA UHLISKO  
 

ZÁPISNICA  č. 1/2022 zo zasadnutia Občianskej rady Uhlisko 

Dátum a čas konania: 12.4.2022  o 17:00 

Miesto konania: ZŠ Golianova 8, jedáleň 

Prítomní členovia: Mgr. art. Miroslav Šipkovský, Ing. Ivan Kapsiar, PaedDr. Peter Zlevský, Vlasta 
Styková, Ľudmila Dávidová, Miloslava Franeková, Zuzana Rezníčeková, Ing. Monika Molnárová 

Ďalej prítomný: Ing. Martin Úradníček 

Ospravedlnený: PhDr. Marcel Pecník,  Alžbeta Bancíková 

Program: 

1. Schválenie programu.  
2. Informácie o činnosti Občianskej rady v roku 2021. 

3. Prerokovanie Rámcového plánu  akcií na rok 2022. 
4. Rôzne 

 

 

Hlasovanie za  návrh programu:    za :  9     proti:  0    zdržal sa :  0   

Uznesenie č. 1/2022 

Občianska rada (ďalej len OR) schváli la   program rokovania.   

Mgr. art. Šipkovský informoval členov OR vo veci vzdania sa členstva pani Bancíkovej, a zároveň vyzval 
prítomných, aby sa vyjadrili, či majú záujem pokračovať v členstve v OR.  

Prítomní členovia jednohlasne prejavili vôľu zotrvať ako členovia OR. 

K bodu 2.  

Mgr. art. Šipkovský informoval o akciách a podujatiach  zaradených v Rámcovom pláne akcií na rok 
2021 pre mestskú časť Uhlisko, ktoré sa podarilo v uvedenom roku realizovať a ktoré sa v dôsledku 
protipandemických opatrení nepodarilo realizovať. 
 

K bodu 3.  

Mgr. art. Šipkovský oboznámil prítomných s plánovanými akciami a podujatiami zaradenými 
v Rámcovom pláne akcií  na rok 2022. Všetky uvedené akcie budú financované formou dotácie 
z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v príslušnom kalendárnom roku. 

PaedDr. Zlevský informoval, že v tomto roku sa nebude realizovať Majáles a športové podujatie 

Naučme deti športovať. Uvedené podujatia by mali byť nahradené školskou akciou s názvom Športuje 
celá rodina, ktorá by sa mala realizovať v priebehu mesiaca jún 2022. 

Ing. Kapsiar navrhol do plánu akcií zaradiť minimálne aspoň 4 – 5 akcií či podujatí. 

Z. Rezníčeková informovala ohľadne pripravovanej akcie Spoznaj svoj rybník, ktorá by sa mala konať  
termíne 7.5.2022. Koncept a osnovu programu zašle členom OR, pričom k uvedenej akcií plánuje 
zorganizovať stretnutie za účelom zosúladenia a doriešenia konkrétnych úloh v rámci organizačného 
zabezpečenia uvedenej akcie.  
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K bodu 4.  

Mgr. art. Šipkovský oboznámil prítomných s pripomienkami od členky OR pani Stykovej, ktorými by sa 
mala OR a výbor mestských častí ( ďalej len VMČ) v budúcom období zaoberať. Ide o tieto pripomienky: 

1. zabezpečiť schody pri moste pri Smrečine do Hrona - deti sa hrajú až pri hladine Hrona 

2. oprava chodníka od mosta pri Smrečine smerom ku Terminálu 

3. oprava chodníka pred jednotou COOP 

4. oprava autobusovej zastávky Viestová - poškodená strecha, zateká na čakajúcich na autobus 

5. oprava chodníka na ul. 9. mája od ul. Na Uhlisku po ul. Golianova 

6. výrub prestarnutých topoľov na oddychovej zóne Pod Rybou - padanie starých, suchých konárov, 
nebezpečenstvo vyvrátenia stromov - hrozí nebezpečenstvo úrazu a poškodenie majetku 

7. veľké množstvo psích exrementov a kobylincov na novovybudovanej hrádzi Hrona od mosta pri 
Smrečine až po Selčiansky potok  

K uvedeným bodom Mgr. art. Šipkovský doplnil, že ospravedlnený poslanec pán PhDr. Pecník ho 
informoval, že súčasnú situáciu na Uhlisku súvisiacu s nedostatkom parkovacích plôch považuje za 
neúnosnú. V dôsledku uvedenej skutočnosti osobné motorové vozidlá parkujú v jednom z pruhov 
cestnej komunikácie a blokujú tým plynulý chod cestnej premávky. Navrhuje v tejto veci   zjednosmerniť 
najviac preexponované ulice na Uhlisku.  

Ing. Úradníček sa k uvedenej situácií s parkovaním vyjadril, že rozhodujúci orgán štátnej správy, ktorým 
je Mesto Banská Bystrica musí najskôr požiadať príslušný odbor Policajného zboru, ktorý posúdi 
možnosti zjednosmernenia daného úseku a vydá buď kladné, alebo po väčšine zamietavé stanovisko. 
Zároveň informoval o Pláne udržateľnej mobility na rok 2023, ktorý uvažuje aj s riešením parkovacej 
politiky v meste a mestských častiach. Oboznámil prítomných o zmene územného plánu pre mestskú 
časť Uhlisko, ktorá bola schválená na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. K jednotlivým 
pripomienkam pani stykovej sa vyjadril nasledovne:  

 1. uvedený úsek je majetkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý vie o situácií 

 2. oprava je plánovaná 

3. je v pláne oprava chodníka na 9. mája 

4. riešené formou reklamácie s Oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ, 
pričom uvedené poškodenie by mala odstrániť spoločnosť Evroawk – ktorá má na zastávke umiestnenú 
reklamu. 

5. oprava tohoto chodníka je v pláne investičných akcií VMČ 

6. prestarnuté topole by mal riešiť vlastník pozemkov na ktorých rastú 

7. problém exkrementov súvisí s uvedomelosťou majiteľa zvieraťa  

Ako ďalej informoval, čo sa týka údržby a opráv plánovaných z dotácie mesta poskytnutej pre VMČ, 
spolu s predsedom OR Mgr. art Šipkovským  pre mestskú časť Uhlisko vytypovali nasledovné:  

- Ul. 9. mája –  oprava chodníka, už spomenutá vyššie je plánovaná v investičnom pláne VMČ na 
tento rok a nacenená vo výške cez 19 000 € 

- Golianova Ul. po križovatku s Bellušovou - oprava asfaltového chodníka od mosta popod rieku 
Hron ako je Kazačok – opravy rozkopávok 

- Ul. Viestova 26 – kompletná rekonštrukcia chodníka 

- Ul. Timravy  a 9. mája – oprava poškodeného schodiska 
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- Ul. Družstevná – oprava chodníka oproti stojisku na kontajnery 

- Ul. Družstevná a Ul. Na Starej Tehelni – oprava prechodovej rampy pre imobilných a kočíky 

- Ul. Žltý liesok – likvidácia schátraného objektu bývalej stanice vleku (potrebné súhlasné 
rozhodnutie príslušného oddelenia Mesta Banská Bystrica) 

- Ul. Viestova ulica oprava nájazdového obrubníka (vjazdu  do vnútrobloku ku garážam)  

- Mičinská cesta  – odstránenie rozbitej zastávky na prímestskú dopravu oproti COOP Jednota 

- Mičinská cesta 36 -38 – oprava vyvýšeného oporného múru 

- Mičinská cesta 6 – oproti COOP Jednota a vedľa bytového domu - odstránenie koreňov, 
vyrovnanie a spevnenie plochy vedľa bytového domu, využívaného na parkovanie osobných 
motorových vozidiel.  

Ako ďalej uviedol, realizácia týchto opráv v roku 2022 bude závisieť od ich ceny, nakoľko VMČ v tomto 
roku disponuje na tento účel finančnými prostriedkami vo výške 60 000€, ktoré sú určené pre štyri 
volebné obvody. 

Rezníčeková navrhla obnoviť vegetáciu a rastliny v kvetináčoch umiestnených na asfaltovej ploche 
v smere od Kazačku ku rieke Hron a revitalizáciu priľahlého priestranstva spočívajúcu v odstránení 
spílených kríkov a drevín nachádzajúcich sa v tejto oblasti. Zároveň uviedla, že na tomto pozemku, ktorý 
je v tesnej blízkosti novovybudovanej cyklotrasy sa nachádza veľké množstvo odpadkov po 
bezdomovcoch a je potrebné zabezpečiť  upratanie tejto lokality, ktorá je vo vlastníctve súkromnej 
spoločnosti.  

Ing. Úradníček informoval prítomných o stave reklamácií vykonaných opráv, ktoré boli na Uhlisku 
realizované spoločnosťou MIS.  

 

Mgr. art. Šipkovský poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OR 

 
 

             Zápisnicu vyhotovila:  Mgr. art. Miroslav Šipkovský  

Ing. Monika Molnárová, členka OR              predseda OR 

 


