
ZÁPISNICA 
zo stretnutia Výboru mestskej časti č. 4 v Banskej Bystrici, konaného dňa 

11.1.2018 v priestoroch Komunitného centra Fončorda, Havranské 9  
 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie ročného vyúčtovania dotácie na OZ za rok 2017 

4. Spôsob zúčtovania akcií v roku 2018 

5. Priority volebného obvodu č. 4 na rok 2018 

6. Rôzne, záver 

 

1. Otvorenie 
Poslanci mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 4 sa oboznámili s programom 
stretnutia. Prítomní sú na začiatku 7 členovia (Igor Kašper, Ladislav Topoľský, Milan Smädo, 
Svetozár Dluholucký, Hana Kasová, Ľudmila Priehodová a Lucia Skokanová) z 12, stretnutie 
VMČ je uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa p. Karas a p. Konárik, Motyčka, p. Sklenka. 

Za zapisovateľa bol určený p. Kašper, overovateľom zápisnice bude p. Smädo. 

 

Uznesenie č. 1: Členovia Výboru mestskej časti (VMČ) schválili predložený program 
stretnutia. 

Za hlasovalo: 7   Zdržal sa: 0    Proti: 0 

 

Uznesenie č. 2: Členovia Výboru mestskej časti (VMČ) schválili za zapisovateľa Igora 
Kašpera a overovateľa zápisnice Milana Smäda. 

Za hlasovalo: 7   Zdržal sa: 0    Proti: 0 

 

2. Kontrola uznesení 

Všetky uznesenia z minulého stretnutia sú splnené. 
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3. Schválenie ročného vyúčtovania dotácie na OZ za rok 2017 

Predseda VMČ č. 4  spolu s p. Áčovou predložili vyúčtovanie OZ za rok 2017 spolu so 
všetkými účtovnými dokladmi. Zároveň predložil aj vyúčtovanie každej plánovanej akcie. 
Všetky doklady budú prílohou vyúčtovania a budú zverejnené aj na www. stránke mesta 
v sekcii VMČ. Prítomným boli vysvetlené akcie, ktoré sa nezúčtovali z dôvodu 
prefinancovania z iných zdrojov. 

P. Kašper a p. Smädo poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní rôznych akcií, 
aj tento rok sa ich zúčastnilo rekordné množstvo.  

 

Uznesenie č. 3: VMČ schvaľuje ročné vyúčtovanie občianskeho združenia s názvom ZA 
KRAJŠIU BANSKÚ BYSTRICU z poskytnutej dotácie  mesta Banská Bystrica na 
financovanie činnosti VMČ č.4 – rok 2017. 

Za hlasovalo: 7   Zdržal sa: 0    Proti: 0 

 

4. Spôsob zúčtovania akcií v roku 2018 
Na stretnutí bola prítomná aj p. Vladimíra Áčová, ktorá bude mať v r. 2018 na starosti 
kompletné účtovníctvo OZ vrátane vyúčtovania dotácie z mesta tak ako v roku 2017. Všetci 
prítomní boli oboznámení so systémom zúčtovania jednotlivých plánovaných akcií. V prípade 
nejakých nejasností je p. Áčová k dispozícií každému predsedovi OR, príp. poverenému 
členovi OR zodpovedajúcemu za prípravu podkladov pre zúčtovanie akcií. Doklady na 
zúčtovanie jej musia byť predložené kompletné, t.z. s vyplnenou prílohou k zúčtovaniu akcie, 
s očíslovanými originál dokladmi a ich kópiami, krátkym popisom akcie a počtom 
zúčastnených. Zúčtovanie jednotlivých akcií musí prebehnúť do 10 dní od uskutočnenia 
akcie. Pani Áčová upozornila na prílohy a objednávky ku fa, ktoré často chýbajú, taktieť je 
nutné dodať popis akcie. Všetci prítomní vyjadrili veľkú spokojnosť s jej prácou. 

 

5. Priority volebného obvodu č. 4 na rok 2018 

Základné investičné priority volebného programu tvoria:  

Parkovisko Tulská, parkovanie okolo MŠ Šalgotarjánska, dobudovanie športového areálu ZŠ 
Radvaň, futbalový areál Radvani – Podháj, oprava komunikácií na Zvolenskej ceste a Poľnej 
ul., vybudovanie mostu Iliaš, Rakytovce,  rekonštrukcia kaštieľa Radvanských. 

Z dlhodobých cieľov je to dobudovanie cesty na Pršiansku terasu a vybudovanie obslužnej 
komunikácie popri I/66 smerom na Badín. 

Pán Gízel spomenul akciu Jubilanti v Rakytovciach, ktorú organizovali prvýkrát a mala 
výborný ohlas. V tomto roku je plánovaných viac ako 30 spoločenských, kultúrnych 
a športových akcií. 
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- v tejto chvíli prišiel na zasadnutie Marek Modranský 

 

6. Rôzne, záver 

- predseda VMČ upozornil zástupcov občianskych rád (OR) o povinnosti vyhotoviť správu 
o činnosti OR za rok 2017, termín do 31.1.2018 

- p. Kašper upozornil na prechody na ul. Sládkovičova, kde v poslednom období došlo ku 
ďalším nehodám. P. Modranský deklaroval prerokovanie aj na dopravnej komisii, informoval 
o novele zákona o cestnej premávke. 

- najbližšie stretnutie VMČ by malo byť v marci 2018, čas a miesto stretnutia bude včas 
oznámený 

- p. Kašper a p. Smädo informovali o poslednom zasadnutí OR na Pršianskej terase, kde bol 
navrhnutý na odvolanie na základe vlastnej žiadosti p. Rusko a zároveň členovia OR 
doporučili schváliť za nového člena OR p. Oška. Pani Kasová sa pýtala na priebeh tejto OR, 
kde bola prítomná aj p. Súlovcová. P. Smädo a p. Kašper informovali, že všetci členovia OR  
boli proti schváleniu p. Súlovcovej ako novej členke.  

 

Uznesenie č. 4: VMČ odvoláva člena OR na Pršianskej terase Petra Ruska na základe 
vlastnej žiadosti. 

Za hlasovalo: 8   Zdržal sa: 0    Proti: 0 

 

Uznesenie č. 5: VMČ schvaľuje  člena OR na Pršianskej terase Ľuboslava Oška, bytom 
Zafírová 1, dátum narodenia: 13.10. 1964. 

Za hlasovalo: 8   Zdržal sa: 0    Proti: 0 

 

 

Igor Kašper poďakovali členom VMČ a ostatným hosťom za ich účasť a pripomienky 
v diskusii. 

 

V Banskej Bystrici, 11.1.2018 

 

            Zapísal:  Igor Kašper, predseda VMČ č. 4 

        

 

  Overil: Milan Smädo 


