
 
 

MESTO Banská Bystrica 

 
Komisia MsZ pre rozvoj mestských časti 
Zápis č. 08/2015 z rokovania 12. októbra 2015 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracovala:  Mgr.M.Ondrejkov
á Sekretárka Komisie MsZ pre rozvoj MsČ 13.10.15 

Schválil: Milan Smädo Predseda komisie      
 

Miesto rokovania: zasadačka MsÚ, B. Bystrica, č. dv. 290 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
Ospravedlnení: pp. Laššáková, Pecník, Lichý, Vitálišová, Gajdošík, Turčan 
 
Program: 

1. Štatút mesta 
2. Štatút Výborov v mestských častiach a občianskych rád 
3. Všeobecne závázné nariadenie Mesta Banská Bystrica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Bystrica 
4. Rôzne  

 
 Členov komisie privítal a rokovanie viedol jej predseda  p. Smädo.     

 
H l a s o v a n i e  k návrhu programu rokovania: 

za: 13      proti: 0      zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 24/2015 

Komisia   s ch v a ľ u j e  program rokovania.  
 
 

K bodu 1. programu 
 Do návrhu Štatútu mesta boli zapracované zmeny vyplývajúce zo zákonov – informovala 
p.Koreňová, právnička Oddelenia organizačného MsÚ v Banskej Bystrici. Objasnila nové pojmy v 
návrhu. V konečnom dôsledku na rokovaní komisie v septembri bol materiál odporučený na 
rokovanie MsZ.  

 
K bodu 2. programu 

 P. Koreňová – do 25. 9. t.r. podávali k materiálu, hlavne k §-u 6, financovanie výborov v 
mestských častiach, občianske rady svoje pripomienky. Suma na občana je 1,50 €. Výbory v 
mestských častiach budú financované jednak formou dotácie a jednak priamo z rozpočtu odborných 
útvarov, ktoré budú mať naplánované financovanie akcií podľa požiadaviek VMČ, resp. ich plánu 
akcií na tzv. rozvoj územia. 
 P. Farkašová, vedúca Ekonomického odboru MsÚ v Banskej Bystrici – 30 tis. € / VO, ktoré 
slúžia na financovanie opráv a údržby komunikácií, budú predmetom rokovania pred prípravou 
rozpočtu. 
 P. Suraová – poukázala na nefunkčnosť výboru v mestskej časti VO č. 1, v ktorom plán akcií 
pre rok 2015 bol schválený iba v septembri t.r. Na nefunkčnosť a nezáujem poslancov VO č. 1 
poukázal aj p. Kapsiar. 
 P. Topoľský –  suma 1,50 € / občan by mala slúžiť na duchovné zhodnotenie, nie na 
materiálne. 
 P. Fejfár – poukázal na nepomer súm pre činnosť mestských častí, kedy menšie mestské časti 
nemajú možnosť zo sumy 1,50€ / občan pokryť jednak akcie, jednak príp. opravy ciest a chodníkov. 
 P. Púchyová – v meste chýba uzavretý čistý park pre rodičov s deťmi s rôznymi hracími 
prvkami a možnosťou vidieť rôzne zvieratká. Obyvatelia z rôznych častí mesta sa zúčastňujú na 
väčších akciách organizovaných v strede mesta a aj v okrajových častiach, preto na väčšie akcie by sa 
mali finančné prostriedky združovať. 
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 P. Hruška – žiada v mateiáli posilniť kompetencie občianskych rád. 
 P. Štrba – výbory mestských častí vychádzajú z požiadaviek OR. Vhodné by bolo navýšiť 
sumu na 5,00 € / občan, kedy by zo sumy 1,50 € boli financované akcie a z 3,50 € opravy a údržba 
komunikácií. 

Uznesenie č. 25/2015  
Komisia  
1.  ž i a d a   
spracovateľa  návrh Štatútu Výborov v mestských častiach a občianskych rád upraviť a doplniť v §-e 
3 ods. g) „...v súčinnosti s občianskymi radami, mestským úradom, resp. v súčinnosti s občianskym 
združením.“ 
2. o d p o r ú č a 
materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: za: 13                                              proti: 0     zdržal sa: 0  
 

K bodu 3. programu 
 Materiál uviedla p. Farkašová. VZN bolo 9. 10. 2015 zverejnené na pripomienkovanie. 
Projekty  je možné v rámci prechodného obdobia v  tomto roku predložiť do 31. 12. § 12 VZN 
korešponduje so štatútom výborov. 
 P. Gizel – na margo dotačnej politiky poukázal na potrebu zásobníka projektov, ktorý by 
zohľadňoval priority mesta. V návrhu rozpočtu by už mali byť zapracované.  
 P. Farkašová uviedla, že kompetentné útvary si financovanie priorít a projektov mesta 
zapracúvajú do návrhu rozpočtov. 
 P. Štrba – uprednostil by pôvodný systém financovania výborov, mnohé by vyriešil 
elektronický model. 
 P. Smädo -  schválením takéhoto modelu dotačného systému budú kompetencie komisií MsZ 
oklieštené. 
 P. Molitoris – vzhľadom na nedostatky v doterajšom systéme hodnotí nový systém pozitívne. 

Uznesenie č. 26/2015  
Komisia  o d p o r ú č a 
materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: za: 12                                              proti: 0     zdržal sa: 1 
 

K bodu 4. programu 
 P. Púchyová – podala sťažnosť a poukázala na zlý stav komunikácií a chodníkov v 
mestskej časti Fončorda, Moskovská ulica. 
 P. Hruška – v súvislosti so statickou dopravou je potrebné upraviť parkovanie v mestskej 
časti Fončorda.  
 P. Fejfár – opätovne žiada Mesto BB v zmysle uznesenia komisie č. 23/2015 zo 7. 9. 2015, 
aby pre riešenie problému vstúpil do rokovania s obcou Harmanec vo veci Výzva na podniknutie 
krokov k zachovaniu ihriska v mestskej časti Uľanka. 
 P. Kapsiar – informoval o úspešnej realizácii olympiády seniorov v mestskej časti Uhlisko. 
 P. Molitoris – žiada na ďalšie rokovanie komisie pozvať náčelníka Mestskej polície 
ohľadom riešenia nelegálnych skládoch na území mesta, nakoľko situácia je neúnosná. 
 P. Smädo – súhlasí s návrhom p. Molitorisa. Podnety pp. Púchyovej, Hrušku a Fejfára 
dať na zreteľ p. viceprimátorom mesta z dôvodu potreby ich riešenia.  
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 P. Smädo prítomným poďakoval za účasť  a ukončil rokovanie komisie. 
Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať po novembrovom mestskom zastupiteľstve. 


