
Pozvánka č. 1/2019 

na zasadnutie Výboru mestských častí VO č. 1 Banská Bystrica 

 

 

 

Dátum  konania:  pondelok 18. 3. 2019 o 17:00 h 

Miesto konania: zasadačka Mestského úradu v Banskej Bystrici– 2. poschodie  

Návrh programu: 

1. Plán činnosti na r. 2019 

2. Financovanie rekonštrukcií komunikácií v r. 2019 

3. Personálne otázky 

4. Rôzne 

 

Ad 1: 

V platnosti je plán činnosti, ktorý bol predmetom rokovania dňa 28. 12. 2018 (všetci členovia 

ho dostali k dispozícii) – návrhy na zmeny predložiť najneskôr na zasadnutí 18. 3. 2019 

 

Ad 2: 
V rozpočte na rok 2019 je na komunikácie vyčlenené (súhrn informácií z mestského úradu): 

a) 300 tis. € investície na Tatranskú; 
b) 300 tis. € investície na tie komunikácie,  ktoré majú hodnotenie 4 alebo 5 – 

komunikácie vyberá mestský úrad – spracovaný zoznam bude k dispozícii poslancom; 
c) 360 tis. € bežné – na výtlky; 
d) 60 tis. €/na každý obvod bežné  –  opravy vyberá VMČ – návrhy predložiť najneskôr 

na zasadnutí 18. 3. 2019: 

• Týchto 60 tis. € je v rozpočte na r. 2019 schválených pre oddelenie údržby 
miestnych komunikácií a inžinierskych sietí na komunikáte VO č. 1. Ak z nich ale 
VMČ chce presunúť čiastku na iný účel (napr. na údržbu detského ihriska), cestou 
je schválenie zmeny rozpočtu v mestskom zastupiteľstve. 

• VMČ by mal čím skôr pripraviť zoznam navrhovaných akcií podľa poradia. 
Naceňovanie opráv komunikácií bude robiť úrad. 

• Ak chce VMČ robiť opravy vnútroblokov, tak z  peňazí VMČ alebo presadiť 
schválenie navýšenie prostriedkov v rozpočte.  

Zatiaľ nahlásené požiadavky: Výmole Tr. SNP 47 – 52, Ul. M. Hattalu, chodník pred 

katastrálnym úradom, Horné záhrady 1 – 10, chodník od Ul. ČSA k autobusovej zastávke, 

komunikácia od Tr. SNP k Jegorovovej, chodník pred kotolňami k Tr. SNP 54 (10 m), 

schodisko na Graniari, schodisko Jeogrovova, parkovisko pred ekonomickou fakultou 

 

Ad 3: 
Vo VMČ1 pracuje jedna OR. Aktuálne zloženie: Branislav Bosák (predseda), Andrea 
Maková, Jozef Mak, Eva Ščepková, Lukáš Cesnak, Ľubica Murínová, Milan Štekr – návrhy 
predložiť najneskôr na zasadnutí 18. 3. 2019. 
zatiaľ nahlásení záujemcovia o členstvo Marek Zeman, Andrea Bačová, Jana Toličová, 
Patrícia Cenkovová, Jana Suraová, Eva Ivaničová  


