
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Občianskej rady Stred (ďalej len „OR“),
konaného dňa 22.11.2018 na MsÚ v Banskej Bystrici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Činnosť a fungovanie OR za predchádzajúce obdobie.
3. Rôzne.
4. Ukončenie.

K bodu 1:

Branislav Bosák - predseda OR privítal prítomných, otvoril zasadnutie a skonštatoval, že zo 7 členov OR sú 
prítomní traja členovia OR a 6 občanov mestskej časti.

K bodu 2:

Branislav Bosák informoval prítomných o činnosti a fungovaní OR v predchádzajúcom období, o 
zrealizovaných akciách. Informoval  o zmene rámcového plánu akcií Výboru mestskej časti na rok 2018, kde
boli presunuté  prostriedky na nové akcie, alebo na navýšenie rozpočtu plánovaných akcií, a to z finančných 
prostriedkov akcií, ktoré sa neuskutočnili alebo neboli čerpané v plnej výške predpokladaných výdavkov.
Ďalej informoval o schválenom Rámcovom pláne akcií na rok 2019. Nakoľko došlo k zmene volebných 
obvodov, po kreovaní nových výborov mestských častí bude nutné čiastočne upraviť rámcový plán akcií na 
rok 2019. Každá akcia rámcového plánu na rok 2019 bude mať svojho garanta, ktorý bude zodpovedný za 
komunikáciu s príslušným mestským útvarom a jeho plnenie.

 K bodu 3:

Branislav Bosák prečítal podnety a návrhy pani  Suraovej, ktoré boli doručené mailom:

- dobudovanie ďalších hracích prvkov, či preliezok v parku pod Pamätníkom SNP
- dobudovanie dopadovej plochy na tomto ihrisku
- budovanie bezbariérových prechodov pre vozičkárov, starších ľudí a maminky s kočíkmi ( v zime 
sa napríklad vôbec nedá prejsť s kočíkom zo Severnej do centra mesta a ani tam neodhŕňajú sneh a 
nie je tam ani chodník)
- fontána na Národnej ulici - má ísť do rekonštrukcie, obyvatelia tejto lokality žiadajú o 
predstavenie nového konceptu fontány, majú záujem o repliku tej pôvodnej a využili by možnosť 
vyjadriť sa k návrhu. Prípadne nech je predstavený celý koncept opravy fontán v centre mesta.
- revitalizácia zelene v Národnej ulici. Bola dosadená jedna diera, ale ostatné zostali neosadené. 
Stromy začínajú byť prerastené
- žiadosť o informáciu o  finálnej verzii opravy Mestského parku - čo sa stalo s pripomienkami 
občanov, ako to ďalej pokračuje
- uskladnenie kontajnerov na odpad v meste – plánuje sa so zapustenými kontajnermi?, na 
Cikkerovej behajú potkany, neseparuje sa, nikto nevie čo má kde sypať a smetiari si po sebe 
nezametú zem, ostáva tam neporiadok
- vyčleniť prostriedky na rozprávky pre deti v centre mesta, na jednu cca 500 €
- oprava schodov do cintorína
- okolo kostola prerastá zeleň pomedzi kocky
- neporiadok na námestí, potreba ďalších košov, opravu dlažobných kociek …
- nevyhovujúce dopravné spojenie BB-Praha
- kúpa Domu kultúry- informácia o stave



Branislav Bosák prečítal podnety a návrhy pani Ščepkovej, ktoré boli doručené mailom:

- dokončiť realizáciu oplotenia detského ihriska pri Corone
- oprava chodníka na Námestí slobody
- doplniť smetné koše na Sídlisku
- návrh na doplnenie lámp do parku po Pamätníkom SNP
- oprava cesty na Tr. SNP 58

Marek Zeman, Andrea Bačová, Jana Toličová, Patrícia Cenkovová a Jana Suraová prejavili záujem 
pracovať v OR a stať sa jej členmi. Predseda OR bude informovať výbor mestskej časti o ich 
prejavenej vôli.

Prítomní sa aklamačne vyjadrili k návrhu, aby sa aj v roku 2019 konali zasadnutia OR s podobným 
harmonogramom ako v roku 2018. Zasadnutia OR sa v roku 2019 budú konať v nasledovných termínoch:
28.2.2019, 24.4.2019, 27.6.2019, 26.9.2019, 28.11.2019. Prípadné ďalšie zasadnutia OR sa zvolajú podľa 
potreby. Oznámenia o konaní zasadnutí OR budú zverejnené na verejne prístupných informačných paneloch 
Mesta Banská Bystrica a 2 týždne pred zasadnutím OR aj v Radničných novinách.

K bodu 4:

Branislav Bosák poďakoval prítomným za účasť, informoval, že najbližšie zasadnutie OR sa uskutoční 
28.2.2019 v priestoroch MsÚ a ukončil zasadnutie OR.

Zapísal: Branislav Bosák


