
 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 3 

pre mestské časti Rudlová, Sásová 
 

Číslo zápisnice: 07/2019 

Dátum:  10.12.2019 

Počet strán:  2 

 

Prítomní: Jakub Gajdošík, Martin Klus, Andrej Leitner, Milan Lichý, Martin Majling, Vladimír Pirošík 

Ospravedlnení: - 

Neospravedlnení: Matúš Molitoris, Martin Turčan, Michal Škantár 

Hostia: - 

Program:  

x Schválenie programu 
x Kontrola uznesení 
x Aktualizácia rámcového plánu akcií 2019 
x Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica 2020 
x Plán investičných akcií VMČ 2020 
x Rôzne 

 
1. Schválenie programu 

 Prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda VMČ Andrej Leitner. Pri počte šiestich prítomných 
členov konštatoval VMČ ako uznášania schopný. Informoval o situácií z predošlého plánovaného 
zasadnutia, ktoré K plánovanému programu neboli podané žiadne pripomienky, podľa neho teda otvoril 
zasadnutie. 

 

2. Kontrola uznesení 

 Bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie VMČ. 

 

3. Aktualizácia rámcového plánu akcií 2019 

 Predseda VMČ informoval o požiadavke na zmenu rámcového plánu na rok 2019, tak ako bolo 
uvedené už na predošlom stretnutí a predložil aktuálny návrh aktualizácie plánu. K pôvodnému návrhu 
boli medzičasom doplnené ešte požadované zmeny v dvoch podujatiach (č. 5 a 25). V diskusii neodzneli 
žiadne pripomienky k návrhu. 

Uznesenie č. 21: VMČ schvaľuje predloženú aktualizáciu rámcového plánu akcií na rok 2019 (príloha 
č.1). 

Výsledky hlasovania:  za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

4. Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica 2020 

 Predseda VMČ zrekapituloval diskusiu k tomuto bodu z predošlého zasadnutia a konštatoval 
schválenie navrhovaného rozpočtu mesta Banská Bystrica pre rok 2020 toho dňa, ktorý obsahuje 
navýšenie príspevku na financovanie činnosti VMČ aj zníženie rozpočtu pre investičné priority VO. 
O následnom procese rozdelenia prostriedkov na financovanie činnosti VMČ by mal byť v najbližšom čase 



informovaný zo strany MsÚ. Predseda VMČ navrhol po diskusií na predošlom stretnutí požadovať vyššie 
finančné prostriedky do rozpočtu pre investičné akcie. V diskusii neodzneli žiadne pripomienky k návrhu. 

Uznesenie č. 22: VMČ žiada v prípade prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 o navýšenie 
rozpočtu na investičné priority volebných obvodov. 

Výsledky hlasovania:  za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

5. Plán investičných akcií VMČ 2020 

 V ďalšom bode predseda VMČ zopakoval informáciu o zrealizovaných investičných akciách v roku 
2019. Informoval o diskusií a návrhu aktualizácie zoznamu investičných priorít na rok 2020, po predošlom 
zasadnutí. Prítomní členovia VMČ s návrhom súhlasili. 

Uznesenie č. 23: VMČ schvaľuje aktualizovaný plán investičných akcií na rok 2020 (príloha č.2). 

Výsledky hlasovania:  za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

6. Rôzne 

 Predseda VMČ prítomným predostrel komunikované podnety občanov/OR a podal návrh hlasovať 
o požiadavkách na ich riešenie. Zopakoval informáciu a plán prezentovania správ o činnosti OR na 
najbližšom zasadnutí. 

Uznesenie č. 24: VMČ žiada príslušné oddelenie MsÚ o vybavenie zriadenia priechodu pre chodcov 
smerom k schodisku Magurská - Pieninská zrekonštruovanom tohto roku. 

Výsledky hlasovania:  za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 25: VMČ žiada príslušné oddelenie MsÚ riešiť havarijný stav diery v chodníku na 
Strážovksej ulici (príloha č.3). 

Výsledky hlasovania:  za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 26: VMČ žiada príslušné oddelenie MsÚ doplniť do plánu zimnej údržby cestu k obytnému 
domu na Strážovskej ulici č. 6 (príloha č.4). 

Výsledky hlasovania:  za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 27: VMČ odporúča vedeniu mesta v spolupráci s odbornými útvarmi prerokovať plánované 
zámery v súvislosti s odkúpenými objektmi ihriska a telocvične v Sásovej s miestnymi obyvateľmi. 

Výsledky hlasovania:  za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 28: VMČ ukladá predsedom OR v VO č.3 doručiť predsedovi správu o činnosti OR podľa 
štatútu VMČ a OR a následne prezentovať na prvom zasadnutí VMČ v roku 2020. 

Výsledky hlasovania:  za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

Predseda VMČ na záver poďakoval zúčastneným členom VMČ a zasadnutie ukončil. 
 

Banská Bystrica, 10. december 2019  

Zapísal: Andrej Leitner 

 

                                                                                                                                         Ing. Andrej Leitner 

                        predseda VMČ VO č.3 


