
 

Zápisnica 

 

Z rokovania Výboru mestskej časti Banská Bystrica volebný obvod č. 6 (Radvaň) zo dňa 

09. 01. 2019 

 

 

Prítomní: Svetozár Dluholucký, Erika Karová, Vladimír Moravčík 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Informácie o zriadení VMČ 

2. Voľba predsedu a podpredsedu VMČ 

3. Financovanie  - Prerokovanie rámcového plánu na rok 2019 

4. Spolupráca s občianskou radou Radvaň a OZ Za dôstojnú Radvaň 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

1. Poslanci mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 6 sa oboznámili  s programom stretnutia 

a prediskutovali činnosť Výboru mestských častí podľa Štatútu Výboru mestských častí 

a občianskych rád mesta Banská Bystrica, miesto stretávania Výboru, ktoré bude vždy upresnené 

v pozvánke na rokovanie.  

 

Za hlasovalo: 3                  Zdržal sa: 0                 Proti: 0 
 

2. Na základe návrhu zúčastnených bola zvolená za predsedníčku VMČ Erika Karová a za 

podpredsedu Vladimír Moravčík.  

 

Uznesenie č. 1: Členovia VMČ zvolili za predsedu VMČ Eriku Karovú a podpredsedu 

VMČ Vladimíra Moravčíka. 

 

Za hlasovalo: 3                   Zdržal sa: 0                Proti: 0 
 

3. Prítomní sa oboznámili s doterajším systémom financovania. Erika Karová predložila Ročný 

rámcový plán akcií financovaných z dotácií na rok 2019 predložený predchádzajúcemu VMČ 

a vypracovaný občianskou radou Radvaň, spoločne so zápisnicou z rokovania ORR zo 6. decembra 

2018. Prítomní členovia sa dohodli na tom, že financovanie VMČ bude poskytnuté dotáciou  

z rozpočtu mesta na OZ Za dôstojnú Radvaň. Sídlisko Radvaň má momentálne 7477  obyvateľov 

a rozpočet na rok 2019 (1,50eur na obyvateľa) je 11 215,-eur. Financovanie investičných akcií 

je po schválení MsZ pre VMČ vo výške 60 tis. eur.  
 

Uznesenie č. 2: Členovia VMČ schvaľujú OZ Za dôstojnú Radvaň na poberanie dotácie 

na základe zmluvy s mestom Banská Bystrica (BB) na rok 2019 vo výške 1,50 eur na 

občana v tomto volebnom obvode č. 6.  

 

Za hlasovalo: 3          Zdržal sa: 0                          Proti: 0 

 

4. Členovia Výboru mestských častí sa dohodli na tom, že na najbližšom stretnutí príjmu do VMČ 

2 členov neposlancov  z radov občanov členov ORR, z mestskej časti Radvaň podľa platného 



štatútu.  Členovia Výboru sa dohodli na spolupráci s občianskou radou Radvaň, ako poradného 

orgánu. Dohodli sa na zvolaní zasadnutia občianskej rady Radvaň na 17.01.2019, kde bude zvolený 

predseda a podpredseda ORR.  

 

 

Uznesenie č. 3: Členovia Výboru mestskej časti (VMČ) schválili prijatie 2 členov z radov 

neposlancov z mestskej časti Radvaň 
 

Za hlasovalo: 3                  Zdržal sa: 0                 Proti: 0 
 

5. Erika Karová informovala o podnetoch občanov Radvane, ako osadenie mestských tabúľ na 

uliciach Poľná, Malachovská, Motyčinách, ako aj oprave na rozbitej tabuli na Radvanskej ulici. 

Požiadavka bola prejednaná aj na občianskej rade Radvaň a zanesená na Mestský úrad. Ďalej 

informovala o tom, že bol ešte v decembri 2018 osadený retardér na Bernolákovej ulici aj 

s osvetlením, ako aj o tom, že podala Žiadosť na Mesto ohľadom zakrytia výtlku na Kalinčiakovej 

ulici medzi vchodmi 13-14 na požiadavku občana. Ďalej informovala o podnetoch od obyvateľov 

na Poľnej ulici ohľadom zvýšeného výskytu dílerov na sídlisku.  

 

Členovia VMČ sa dohodli, že sa pozvánky na nasledujúce stretnutia VMČ ako aj OR budú 

zverejňovať na web stránke mesta Banská Bystrica, web stránke OR, ako aj na informačných  

mestských tabuliach. Zápisnice so stretnutia VMČ a OR sa budú zverejňovať na web stránke 

mesta BB a taktiež web stránke OR. Termín stretnutí VMČ bude min. raz za 3 mesiace, príp. 

podľa potreby. Členovia Výboru sa dohodli na najbližšom zasadnutí Výboru v marci, ktoré zvolá 

predsedníčka VMČ a pošle pozvánku.   
 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Erika Karová 

Príloha: prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


