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07.05.2019 o 18:00 hod. Jakubská cesta 12, 974 01 Banská Bystrica  

 

 

ZÁPISNICA 
 

PROGRAM 

1.1 Prezentácia a privítanie prítomných 

1.2 Informácia o činnosti OR - Zhrnutie dosiahnutých výsledkov pri plánovaní nevyhnutných investičných opatrení 

z hľadiska bezpečnosti obyvateľov, ako aj pre skvalitnenie života v Mestských častiach Jakub a Kostiviarska 

1.3 Diskusia a návrhy 

1.4 Záver 

 

--- 

 

PROGRAM 

1.1 Prezentácia - počet prítomných viď. Príloha č.1 (k nahliadnutiu u predsedu OR) 

 

Po prezentácii a privítaní zúčastnených otvoril stretnutie predseda OR Mgr. Peter Michal, ktorý prítomných informoval 

o aktivitách od posledného zasadnutia OR a zároveň ospravedlnil neprítomnosť poslancov. 

 

1.2 Imformácia o činnosti OR 

 

@Oboznámenie prítomných s vykonanými aktivitami: 

 

- Zápisnica z Výboru mestskej časti (ďalej len VMČ) o schválení investícií na vybrané opatrenia, ktoré budú 

financované z rozpočtu VMČ. 

- MsZ na svojom zasadnutí schválilo zástúpenie predsedov OR do Výborov Mestských častí, ďalej len VMČ) 

ako aj do niektorých komisií. 

- V nasledujúcom týždni majú aktivisti plánované stretnutie ohľadne rekonštrukcie „mostíka“ na Ovocnú ul. 

- Na základe pripomienky p. Ivana Páričku na predošlom zasadnutí OR bola podaná oficiálna žiadosť cez 

podateľňu MsÚ Predsedovi komisie MsZ pre dopravu, Mgr.Marekovi Modranskému o realizáciu opatrení v MČ 

Jakub a Kostiviarska, (viď. príloha). 

- Vydanie prvého čísla Spravodaja pre náš Volebný obvod č.4, t.j. MČ Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice. 

Redakčnej rade bolo vyslovené poďakovanie. Napriek tomu sa to neobišlo bez komplikácií, keď zlyhala 

Slovenská Pošta s distribúciou, čo sa ale podarilo v krátkom čase vyriešiť. 

- Ohľadom kanalizácie v časti Jakub - Nový Svet bude zasadať komisia a je plánované stretnutie s „vodárňami“. 

 

1.3 Diskusia a návrhy 

 

@Mgr.Peter Michal informoval o plánovanej kultúrno-spoločenskej akcii – Deň Sv.Jakuba. Toto podujatie vychádza na 

27.7.2019 a bude sa konať v priestoroch Tango Pub-u a priľahlého okolia. Súčasťou akcie bude futbalový zápas 

medzi ženatými a slobodnými, súťaž o najsilnejšieho „Jakubčana“. V pláne je aj produkcia hudobnej skupiny a DJ. 

Občania navrhli aj mnohé iné možnosti a atrakcie, (napr. skákací hrad, animačné služby pre deti, detská diskotéka, 

maľovanie na tvár, skok vo vreci, ukážka psovoda (Mgr. Peter Kráčik, alebo Ivan Párička ?). Do úvahy prichádza výroba 

pamätných odznakov. Tento rok je v rozpočte na túto akciu vyčlenených 500,-€ V štádiu vybavovania sú stánky 
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s občerstvením, (grilované špeciality, langoše, cukrová vata, so suvenírmi a remeslami, táto téma je otvorená. Občania 

ktorí by mohli akýmkoľvek spôsobom pomôcť sú vítaní. 

 

@Janka Novotná vyjadrila požiadavku, aby sme do zápisnice opakovane uviedli požiadavku spoluobčanov z časti Jakub 

– Nový Svet o oslobodenie, alebo percentuálne skrátenie dane zo svojich nehnuteľností, nakoľko musia roky trpieť 

existenciu cestnej komunikácie – prach, hluk, otrasy, ohrozenie životov. 

 

@Všeobecná diskusia prebehla ohľadne pozemku pre Komunitné centrum, spomínaný na predchádzajúcom zasadnutí 

OR – využitie pre akcie, stretnutia a ďalej o realizácii obnovy Kozieho námestia ako celku do budúcna - ako prvé sa 

zatiaľ zrealizuje stojisko na triedený odpad. 

 

1.4 Záver 

 

Stretnutie sa nieslo v pokojnej atmosfére, s tým, že v horizonte najbližšieho mesiaca musíme popracovať na príprave 

nastávajúcej akcie „Deň Sv. Jakuba“. Všetci sme zo stretnutia odchádzali s vierou a očakávaním, že sa problémy na 

ktoré dlhodobo poukazujú podarí, či už v bližšej alebo blízkej budúcnosti vyriešiť. OR sa dohodla, že nasledujúce 

stretnutie sa uskutoční dňa 4. júna 2019 o 18:00 hod. v Jakube na ihrisku. 

 

 

Zapisoval: Lenka Bálleková 

Vypracoval: Mgr. Peter Michal, 20.05.2019 


