
Zasadnutie Výboru mestskej časti – volebný obvod č. 4 

28.5.2019 
 

ZÁPISNICA č.6 
 
zúčastnení: Katarína Čižmárová, Jozef Baláž, Peter Michal, Marek Odaloš, Marián Fejfar 
Program:  

1. Plánované invenstície a opravy vo VO 
2. Spravodaj 
3. Spoločenské udalosti vo VO č.4 (Deň Podlavíc a Skubína, Deň detí a Sv. Antonka 

v Uľanke, Deň Sv. Jakuba v Jakube a Kostivarskej) 
4. Zmena vo financovaní a termínoch schválených  akcií v rámcovom pláne.  
5. Rôzne 

K bodu č. 1: 
Na základe informácií poslancov nemáme zatiaľ presné informácie o nacenení jednotlivých 
plánovaných opráv na tento rok. Poslanci oslovia pani Hláčikovú o poskytnutie informácií 
a následne predsedníčka VMČ zvolá zasadnutie k tomuto bodu. 
K bodu č.2: 
Členovia zhodnotili obsah i distribúciu Spravodaja. S obsahom bola všeobecná spokojnosť. 
Vyskytli sa problémy v distribúcii, ktoré boli spôsobené Sl. Poštou. V budúcnosti tomu 
budeme venovať zvýšenú pozornosť a kontrolu distribúcie. 
K bodu č.3: 
V mesiacoch jún a júl prebehnú vo VO plánované akcie pre deti a obyvateľov jednotlivých 
častí VO. Podľa informácií predsedov OR sú akcie pripravené a podľa rámcového plánu 
financované z rozpočtu VO. K navýšeniu došlo len v prípade Dňa Podlavíc a Skubína, kedy  OR  
navrhla vyrobiť maskota „Cibuliaka“, ktorý bude prezentovať aj do budúcna symbol obce 
Podlavice pri všetkých akciách v komunite. Dve akcie mali znížené náklady spojením dvoch 
akcií v Jakube a Kostiviarskej (položka 15 a 16). 
K bodu č. 4: 
Uznesenie 14/2019: 
Výbor mestskej časti schvaľuje zmenu rámcového plánu akcií pre OR Podlavice-Skubín na 
akciu Deň Podlavíc navýšením sumy na 1221, 83 eur. 
Zdôvodnenie: pôvodná suma 891,83 eur sa navyšuje o čiastku 330,00 eur, ktorá sa získala 
úpravou rozpočtu v položke 15. Oslavy MDD v Jakube zo 770 eur na 700,00 eur, v položke 
16. Oslavy Sv. Jakuba zo 70, 00 eur na O eur, v položke 23. Mikuláš z 370,00eur na 
310,00eur, v položke 25. Vianočná kapustnica z 250,00eur na 200,00eur, v položke 26. 
prevádzkové náklady z 270,00eur na 100,00eur.  (viď. príloha) 
K bodu č.5:  
Výbor mestskej časti sa opätovne zaoberal problémom zrušenia predajne potravín v Uľanke 
z dôvodu výpovede nájmu pre COOP Jednota zo súkromného objektu. Riešením by bolo 
vytvoriť podmienky pre kúpu tohto objektu Mestom BB spojením účelu využitia na 
sprevádzkovanie nájomného bezbariérového bývania, na ktorý sa v súčasnosti dajú čerpať 
eurofondy. 
V rámci diskusie vystúpili jednotlivý predsedovia OR: 
P. Fejfar: diskutoval ohľadne problematiky kanalizácie v Uľanke a vybudovania odvodnenia 
dažďových a podzemných vôd, o problematike novej zmluvy o používaní priestorov bývalého 
MNV.  



P. Michal: diskutoval o problematike vyčlenenia priestoru v Jakube, kde by sa mohlo 
vybudovať detské ihrisko s altánkom pre stretávanie sa obyvateľov pri letných akciách.  
Za najdôležitejší problém považuje proces rekonštrukcie cesty 1/59 a súčasnej realizácie 
splaškovej kanalizácie v Jakube a Kostiviarskej. Efektívne by bolo realizovať obe akcie 
súčasne. 
Uznesenie 15/2019: 
VMČ odporúča vedeniu mesta zvolať spoločné stretnutie zainteresovaných strán ohľadne 
realizácie združenej akcie rekonštrukcie cesty 1/59 a splaškovej kanalizácie, za účelom 
koordinácie prác tak, aby investície boli efektívne vynaložené. 
Zároveň bola poverená p. Čižmárová informovať o situácii aj Komisiu pre modernú 
samosprávu a MČ. 
 
 
 
zapísala: Katarína Čižmárová     overil: Jozef Baláž 


