
Občianska rada Uľanka 

Zápis z verejného zasadnutia Občianskej rady Uľanka 

 

Dátum a čas konania:   26. február  2019, 18:00 hod 

Miesto konania:  budova bývalého Obecného úradu Uľanka 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Informácie o aktivitách od posledného stretnutia občanov, t.j. od 29.1.2019 

3. Diskusia 

4. Záver 

Ad 1) 

Predseda OR Uľanka MUDr. Fejfár Marián otvoril zasadnutie OR, poďakoval sa prítomným za ich 

účasť. Privítal poslankyňu za volebný obvod č. 4 Doc. Čižmárovú Katarínu. Prezenčná listina 

prítomných občanov je priložená k tomuto zápisu.   

Ad 2) a súčasne Ad 3) 

1. Predseda OR prečítal občanom negatívnu odpoveď Mesta BB , ktorú sme dostali k našej 

žiadosti o zmenu financovania poplatkov za elektrickú energiu (týka sa budovy bývalého OÚ 

Uľanka).  

2. Doc. Čižmárová informovala občanov o stretnutí s kompetentnými pracovníkmi MÚ BB 

k predmetnej žiadosti.  Predniesla návrh, ktorý by do budúcna mohol minimalizovať poplatky 

za užívanie budovy a zároveň by umožňoval využívať ju na účely komunitného centra. 

Prednesený návrh: 

 ukončenie Zmluvy č. 1429/2015/PS-ESM o nájme nebytových priestorov z 29.9.2015 

 uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s MÚ BB na užívanie budovy v zmluve dohodnutých  

periódach s ročnou paušálnou úhradou, pričom paušálna úhrada bude stanovená maximálne 

do výšky 100 € ročne a náklady za služby spojené s užívaním budovy (spotrebu elektrickej 

energie, vodného, stočného, tepla, TÚV, zrážkové vody a odvoz komunálneho odpadu) bude 

znášať prenajímateľ.  

Hlasovanie občanov: 

za návrh:  18 

proti návrhu:    0 

zdržal sa hlasovania:   0 

 

Uznesenie: 

Občianska rada odsúhlasila  postup pre nový zmluvný rámec  tak, ako bol prednesený. 

 

Doc. Čižmárová uviedla príklady, ako využívať budovu s finančným príspevkom od Mesta BB: napr. 

zriadiť Denné centrum pre dôchodcov, Materské centrum, športový klub, ... 



 

 

3. Molitorisová Eva oboznámila prítomných so žiadosťami o uvoľnenie z funkcie člena 

občianskej rady: pp. Kubaliakovej Alexandry, Daubnerovej Kamily a Pršancovej Lívie.  

OR zaviazala Molitorisovú Evu predložiť Doc. Čižmárovej uvedené písomné žiadosti. 

4. Predseda OR informoval o krokoch, ktoré boli doposiaľ vykonané ohľadom budovania 

splaškovej kanalizácie: je urobený projekt vykonateľnosti a geometrické zameranie. 

Poznamenal, že výmeníková stanica na plyn existuje nad horným koncom Uľanky a bolo by 

žiadúce do budúcna pri rozkopaní komunikácie pri zriaďovaní splaškovej kanalizácie urobiť 

súčasne hlavnú vetvu pre plynové vedenie. 

5. Na základe uvedeného pán Bušány Miroslav navrhol, aby pri rozkopaní komunikácie sa 

urobila aj kompletná rekonštrukcia inžinierskych sietí. 

6. Doc. Čižmárová vyzvala občiansku radu, aby jej predložila požiadavky pre drobné investície, 

ktoré sa budú hradiť z vyčlenenej sumy 60 000,- € na volebný obvod.  

Pani Daubnerová Jozefa obratom nahlásila požiadavku na položenie asfaltového koberca 

v uličke „Do kúta“, č. d. 96, 98, 100. 

Doc. Čižmárová uviedla, že na základe informácie z porady u prednostu sa v roku 2019 budú 

drobné výtlky na komunikácii vedúcej cez obec opravovať len záplatami, nie položením 

nového koberca. 

Pán Sidor Ľubomír požiadal, aby oprava mostíka cez potok Bystrička (naproti lesáckym 

bytovkám) bola zaradená medzi priority, pretože mostík je v havarijnom stave. 

7. Predseda OR informoval, že pani Janšová Bibiána bude ako ekonómka viesť administratívu 

a účtovníctvo Občianskeho združenia Naša Uľanka. 

8. Pani Janšová informovala OR, že podala projektový návrh v zmysle Štatútu participatívneho 

rozpočtu mesta Banská Bystrica s názvom „Spájame sa Naša dolina“. Predmetom projektu je 

obstaranie skákacieho hradu, nafukovacej pumpy a záhradného party stanu v celkovej sume 

2 031,- €. Požiadala spoluobčanov o aktívnu účasť pri hlasovaní za projekt. Predpokladaný 

termín hlasovania bude 11. marca 2019, o prípadnej zmene termínu bude pani Janšová včas 

všetkých informovať. 

9. Pán Golecký Rastislav vyslovil požiadavku, aby kvôli bezpečnosti pri výjazde na rýchlostnú 

komunikácie na dolnom konci obce bola vykosená tráva a vypílené kríky. 

 

Nasledujúce zasadnutie Občianskej rady Uľanka sa bude konať koncom apríla 

2019 o 18.00 hod. v budove bývalého Obecného úradu. Dátum zasadnutia 

bude včas upresnený. Všetci občania vrátane poslancov sú na zasadnutie OR 

srdečne pozvaní. 
 

Ad 4) 

Predseda OR Uľanka MUDr. Fejfár Marián poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

 

V Uľanke 26. februára 2019 

Zapísala: Molitorisová Eva 


