ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA
BANSKÁ BYSTRICA
na roky 2008 - 2010 - 2014
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Banská Bystrica patrí medzi významné kultúrne, vedecké a vzdelávacie centrá čím sa
stáva prirodzeným lídrom stredného Slovenska a tým sa do budúcnosti musí stať jeho tretím
metropolitným centrom. Banskú Bystricu musíme chápať ako mesto ľudí, umožňujúce bývať,
pracovať, vzdelávať sa relaxovať a poskytovať širokú škálu služieb a možností. Naším
sústredeným úsilím chceme dosiahnuť, aby život v Banskej Bystrici už v blízkej budúcnosti
nabral ešte väčšiu dynamiku a dostal vskutku ľudský rozmer.
Preto sme pripravili tento spoločný dokument primátora mesta, zvolených poslancov
mestského zastupiteľstva, zástupcov tretieho sektora a externých odborníkov na regionálnu a
komunálnu politiku, ktorý definuje našu komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta
Banská Bystrica, v ekonomickej a sociálnej oblasti, vrátane kultúrnych aktivít a využitia
kultúrno-historického potenciálu.
Chceme aby Banská Bystrica bola mestom, do ktorého sa oplatí prísť, zostať ale sa aj
vrátiť.
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1) URBANIZMUS
Základným rozvojovým dokumentom mesta sa musí stať nový územný plán. Ten
budeme koncipovať odvážne. Jeho vizionárstvo napomôže cieľu byť prirodzeným lídrom
regiónu a treťou metropolou Slovenska. Musíme vytvárať predpoklady pre stabilizovanie a
rast obyvateľstva v štruktúre príležitostí. Prírodné danosti, historický vývoj, ľudský potenciál,
veková a vzdelanostná štruktúra, kultúrny a spoločenský potenciál to všetko vytvára
predpoklady koncipovania Banskej Bystrice ako polycentrického sídla s hodnotovou a
priestorovou hierarchiou s prednostným rozvojom terciárnej a kvartérnej sféry (služieb,
vzdelania a vedy). K tomu je potrebné:
•

dopracovať

•

na základe dohody s mestami a obcami ťažiskového priestoru Banská Bystrica - Zvolen
spracujeme urbanistickú štúdiu, ktorá vysloví línie tvorby tretieho metropolitného centra
tvorbu kvalitného hierarchizovaného mestského prostredia
revitalizáciu a pokračovanie v realizácii pešej zóny
vytváranie predpokladov pre kvalitné obytné prostredie s prvkami a funkciami
pridávajúcimi bohatosť ponúk
prerokujeme a schválime Koncepciu rozvoja bývania

•
•
•
•

a schváliť

nový

Územný

plán

Mesta

Banská

Bystrica

(za aktívnej účasti zainteresovaných subjektov, neziskových združení a občanov a s povinnosťou
zapracovania predložených reálnych pripomienok)
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2) DOPRAVA
Zámer: Ekologicky orientovaný dopravný systém
Mesto ako organizmus musí mať funkčné „tepny“. V tomto prípade sú to kvalitné a
kapacitné komunikácie navzájom pospájané do koncepčne logického celku. Banská Bystrica
potrebuje aj s ohľadom na svoj pôdorys a konfiguráciu terénu fungujúci okružno - radiálny
systém, ktorý bude dopĺňať vyriešená statická doprava, fungujúca verejná doprava a
cieľavedome budovaná cyklistická doprava rešpektujúca možnosti. Preto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zrealizujeme kroky k lepšeniu prejazdnosti komunikácií formou odstránenia bodových
závad a úpravou krytu vozovky
v MHD prehodnotíme výšku cestovného a poskytneme dotáciu najmä dôchodcom,
študentom, ZŤP
zrekonštruujeme autobusové zastávky a postupne opravíme či dobudujeme prístrešky pri
zastávkach MHD
zavedieme ekologickú trolejovú dopravu do systému MHD
vytvoríme podmienky pre realizáciu vnútorného a vonkajšieho okruhu mesta, prepojenie
diaľnice D1 a rýchlostných ciest R1 a R3, t.j. severný obchvat mesta
budeme postupne realizovať budovanie „malého“ mestského okruhu
budeme trvať na logickom napojení nadradených komunikácií na mestský systém
zabezpečíme dostavbu Autobusovej stanice a prebudovanie na autobusový terminál
poskytujúci bohaté možnosti a ponuky
budeme podporovať budovanie a osádzanie „hnedých značiek“ k pamiatkam v meste a
jeho okolí
budeme riešiť parkovanie počas výstav a veľtrhov v okolí výstavného areálu
v stavebnej údržbe ciest a komunikácií budeme postupovať predovšetkým podľa prílohy
č. 1 Zásobník investičných zámerov na roky 2008 - 2010 - 2014
na najfrekventovanejších úsekoch komunikácií uprednostníme realizáciu kruhových
objazdov, najmä v lokalite Bystrička
upravíme úsek cesty od Švermovej ulice smerom k ZARESu a na Tajovského ul. s
dobudovaním kruhového objazdu
vybudujeme zariadenia statickej dopravy na uliciach Tatranská ul. a Rudohorská ul.
vybudujeme nový most pre peších na zimný štadión
vypracujeme generel dopravy a pasportizáciu komunikácii na území mesta
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3) ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Otázky kvality životného prostredia vnímame ako rozhodujúci prvok pre tvorbu
atraktivity mesta. Nosná musí byť myšlienka čistého a bezpečného mesta.
Životné prostredie
Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zastabilizujeme koryto potoka Bystrička a jeho brehov v spolupráci s povodím Hrona
zrevitalizujeme a obnovíme parky vrátane Mestského parku podľa najvhodnejšieho
projektu prediskutovaného s občanmi a s čo najmenším zásahom do výzoru a funkčnosti
budeme zabezpečovať permanentnú starostlivosť o zeleň v meste
vyriešime správu mestských lesov s dôrazom na údržbu drevnej hmoty, tvorbu krajiny a
rekreačnú funkciu lesa
vypracujeme Koncepciu tepelného hospodárstva mesta s cieľom diverzifikácie zdrojov
pre ochranu vnútorného mesta proti povodniam iniciujeme prípravu a realizáciu
viacúčelového tunela
zrekonštruujeme koryto Rudlovského potoka tak aby nedochádzalo k zaplavovaniu a
podmývaniu priľahlých pozemkov najmä v obytných zónach
začneme s postupným obnovovaním verejného osvetlenia na celých uliciach - výmena
svietidiel za výkonnejšie a úspornejšie - predovšetkým na Graniari a Jakubskej ulici
zintenzívnime čistenie mesta, vrátane sídlisk a ich vnútroblokov
v rámci zimnej údržby budeme používať materiály s nízkou ekologickou záťažou na
prostredie
zrekonštruujeme fontánu na Námestí SNP a fontány na území mesta
Odpadové hospodárstvo
Zámer: Efektívna a hospodárna likvidácia odpadov, ktorá by čo v najväčšej miere
zodpovedala potrebám a predstavám každého občana s dôrazom na ochranu životného
prostredia

•
•
•
•
•

v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou ukončíme realizáciu
systému odkanalizovania mesta a čistenia odpadových vôd
prehodnotíme financovanie odvozu pevného domového odpadu vrátane triedenia odpadov
a likvidácie organických zložiek
zavedieme plošné triedenie domového odpadu
zabezpečíme recykláciu vybraných druhov odpadov
vytvoríme podmienky pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, tzv.
kompostárne
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4) ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ A ŠPORT
Školstvo a vzdelávanie
Zámer: Efektívne fungujúci výchovno-vzdelávací systém rešpektujúci potreby žiakov, s
cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v ZŠ a MŠ
•
•
•
•
•
•

podporíme systém grantového financovania vzdelávacích a voľnočasových aktivít
potvrdíme pozíciu Banskej Bystrice ako centra vzdelávania, kde na duchovnom poli budú
hlavnú úlohu zohrávať Univerzita Mateja Belu, Akadémia umení, Slovenská zdravotnícka
univerzita a Bankovní institut
vytvoríme podmienky pre deti nadané a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
zoptimalizujeme sieť ZŠ a MŠ s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania s prihliadnutím na
hospodárske podmienky
podporíme športové aktivity v oblasti školstva (napr.: Žiacka športová olympiáda, Olympiáda
materských škôl a pod.)

zasadíme sa o zachovanie Očného a rehabilitačného sanatória na Slnečnej ulici v Banskej
Bystrici
Mládež a šport
Zámer: Podpora a rozvoj mestského športu pre všetky vekové kategórie so zreteľom na
podporu športu mládeže

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podporíme projekty na vybudovanie a rozšírenie siete cyklotrás, chodníkov pre
korčuliarov a turistických chodníkov
podporíme systém grantového financovania športových aktivít
rozšírime a skvalitníme oddychové zóny a športoviská
podporíme dobudovanie strediska cestovného ruchu Králiky s cieľom prepojenia na
stredisko cestovného ruchu Skalka
podporíme dobudovanie strediska cestovného ruchu Selce-Čachovo s cieľom prepojenia
na stredisko cestovného ruchu Šachtičky a na obec Špania Dolina
vytvoríme
podmienky
pre
realizáciu
školských
športových
areálov
(prehľad navrhovaných investičných zámerov je uvedený v prílohe č. 1 Zásobník investičných zámerov na
roky 2008 – 2010 – 2014)

vytvoríme podmienky pre rekonštrukciu školských športových areálov
vybudujeme detské ihriská a detské dopravné ihrisko
budeme podporovať šport s dôrazom na mládež
budeme podporovať plaveckú a korčuliarsku gramotnosť detí školského veku
budeme sa podieľať na spoluorganizovaní športových súťaží celoslovenského, európskeho
a celosvetového charakteru
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5) KULTÚRA
Zámer: Banská Bystrica ako kultúrne centrum na európskej úrovni pri trvalom zachovaní jej
historickej jedinečnosti aj modernej súčasnosti
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

v spolupráci s podnikateľskou obcou podporíme projekty zamerané na rozvoj kultúry,
umenia i kultúrnych inštitúcií
budeme podporovať budovanie a osádzanie „hnedých značiek“ k pamiatkam v meste a
jeho okolí
potvrdíme pozíciu Banskej Bystrice ako centra regiónu kultúry a cestovného ruchu
vytvoríme podmienky pre duchovný život v meste
zachováme historické tradície, ktoré charakterizujú naše mesto
zrekonštruujeme Kultúrny dom v Podlaviciach za účelom jeho využitia ako kultúrneho
strediska
podporíme činnosť knižnice Mikuláša Kováča s dôrazom na zachovanie jeho stredísk
najmä na Sídlisku
rozšírime tradície radvanského jarmoku na väčší a kultúrne atraktívnejší rozmer
budeme sa spolupodieľať na významných kultúrnych festivaloch
zatraktívnime mesto Banská Bystrica turistickým vláčikom pre obyvateľov, turistov ako aj
ostatných návštevníkov mesta
preferujeme myšlienku a systém trvaloudržateľnej revitalizácie mesta s prihliadnutím na
prezentáciu historického, duchovného a umeleckého dedičstva cez zahraničné projekty na
úrovni Európy
pripravíme podujatia s cieľom vzbudiť záujem návštevníkov a posilniť prítomnosť
občanov žijúcich v meste a jeho okolí
 projekty musia jednoznačne ukázať predstavy vzťahujúce sa na rozvoj regiónu
 projekty majú mať udržateľný charakter a tvoriť integrálnu súčasť dlhodobého
kultúrneho a sociálneho rozvoja mesta
 partnerské mestá by mali využiť túto jedinečnú možnosť a presadzovať
investície do infraštruktúry v záujme podpory rozvoja celého regiónu
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6) SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Zámer: Skvalitnenie života sociálne slabších, občanov so zdravotným postihnutím a
dôchodcov
Mesto Banská Bystrica v sociálnej oblasti bude poskytovať podporu a rozvoj
podmienok pre dôstojnú životnú úroveň občanov v meste. V oblasti politiky zamestnanosti
mesto bude realizovať politiku podporujúcu rast udržateľnej zamestnanosti pre všetky
skupiny obyvateľov, s dôrazom na občanov ťažko umiestniteľných na trhu práce. Pozornosť
bude venovaná integrácii znevýhodnených skupín občanov (občania zo zdravotným
postihnutím, občania zo sociálne znevýhodneného prostredia) do života spoločnosti. Mesto
bude rozvíjať a podporovať programy na podporu rodiny s dôrazom na preventívne programy.
Vzhľadom na starnutie populácie zvýšená pozornosť bude venovaná programom podpory pre
starších občanov. V rámci realizácie programov sa bude uplatňovať princíp rovnosti
príležitostí.
•
•
•
•

Banská Bystrica - mesto (anjel) rodiny
vybudujeme systém včasného záchytu problému v rodine, rozšírime a zefektívnime služby
pre rodiny, zosieťujeme spoluprácu inštitúcií zameraných na rodinu
rozšírime
sieť
komunitných
centier
a
poradenských
centier
(Centrum pre rodinu, materské centrá, centrum na rozvoj rodičovských zručností a pod.)
pristúpime k riešeniu problematiky bezdomovcov
vytvoríme systém motivačných prvkov na aktivizáciu rodiny, vytvoríme systém podpory
pre rodiny s nízkymi príjmami

•

Banská Bystrica - mesto bez bariér
zvýšime kvalitu života občanov so zdravotným postihnutím (ale aj mamičiek s kočíkmi)
odstránením fyzických bariér a zvýšením dostupnosti niektorých častí mesta a objektov
poskytujúcich verejno-prospešné služby
pripravíme
projekt
bezbariérovosti
v meste

•
•
•

podporíme tvorbu chránených dielní, chránených pracovísk, sociálnych podnikov
skvalitníme a rozšírime sociálne služby pre občanov so zdravotným postihnutím
vytvoríme podmienky pre chránené bývanie

•

•
•
•
•

(informačné materiály o fyzickej dostupnosti objektov pre ľudí s obmedzenou mobilitou, súťaž pre
organizácie na území mesta v oblasti odstraňovania bariér a pod.)

Banská Bystrica - mesto seniorov začlenených do Európy
seniori s právom na dôstojný a plnohodnotný život v starobe - zavedieme systémové
podpory pre starších občanov na zlepšenie ich sociálnej situácie
akadémia európskeho seniora - zavedieme program celoživotného vzdelávania so
zameraním na spoločenské postavenie seniorov
rozšírime sieť klubov dôchodcov so zameraním na ich záujmové aktivity
skvalitníme a rozšírime sieť sociálnych služieb s dôrazom na komplexnosť poskytovaných
služieb - sociálno-zdravotných - pre starších občanov (zariadenia poskytujúce služby
bývania - penzióny, chránené bývania pre starších občanov, zariadenia opatrovateľských
služieb, domovy dôchodcov a pod.)

9

7) PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
Zámer: Bezpečné mesto pre občanov aj návštevníkov, ochrana majetku, životného prostredia
24 hodín denne
•
•
•
•
•
•

mesto musí byť bezpečné a čisté
zosúladíme prácu policajtov tak, aby sme ľudí zbavili strachu z násilia a zločinu
rozšírime bezpečnostný kamerový systém
prijmeme opatrenia na zlepšenie technického vybavenie Mestskej polície
budem klásť dôraz na preventívne pôsobenie policajtov v mestských častiach
policajti sa zamerajú aj na čistotu v meste, čierne skládky, „venčenie psov“ a pod.
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8) MANAŽMENT A MESTSKÝ ÚRAD
Zámer: Flexibilne fungujúca, transparentná samospráva, plánujúca trvaloudržateľný rozvoj
mesta a reagujúca na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta
•
•
•
•
•

zavedieme systém manažmentu kvality podľa normy ISO 9001:2000 a tým vytvoríme
podmienky pre zefektívnenie činnosti mestského úradu
zmeníme spôsob komunikácie s obyvateľmi mesta tak, aby sa z mestského úradu stal
klientsky orientovaný úrad
vytvoríme systém na riešenie akútnych podnetov od obyvateľov mesta podávaných
prostredníctvom elektronických služieb (MMS, SMS, e-mail a pod.)
zvýšime kvalifikáciu zamestnancov mesta v súvislosti s výkonom pracovných úloh
zavedením systému dlhodobého odborného vzdelávania zamestnancov
vytvoríme podmienky pre umiestnenie najviac vyžadovaných služieb obyvateľov priamo
v budove mestského úradu
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9) BYTOVÁ VÝSTAVBA
Zámer: Koncepcia rozvoja bytovej výstavby s cieľom zabezpečiť flexibilné služby mesta na
trhu s bytmi a trvaloudržateľný rozvoj mesta
Mesto Banská Bystrica vytvorí „štartovacie, počiatočné“ podmienky pre mladé rodiny
podporou výstavby nájomných bytov pre rôzne skupiny obyvateľstva. Mesto Banská Bystrica
zvýši kvantitatívnu úroveň bývania (počet bytov / 1000 obyvateľov).
•
•
•
•

zabezpečíme výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu za podpory Štátneho fondu
rozvoja bývania
zabezpečíme revitalizáciu bytového fondu s cieľom zefektívniť jeho prevádzku a tým
znížime náklady a zvýšime štandard bývania
v spolupráci zo zahraničným investorom začneme s výstavbou cenovo dostupných
nájomných bytov
podporíme výstavbu malometrážnych bytov pre starších občanov či jednočlenné
domácnosti
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10) VZŤAHY S VEREJNOSŤOU, INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ
SYSTÉM
Zámer: Banská Bystrica ako metropola stredného Slovenska a vstupná brána do sveta
informácií o regióne
•

•
•
•
•
•
•
•
•

dosiahneme vysoký stupeň otvorenosti informovania obyvateľov a podnikateľov v meste
prostredníctvom
 graficky a obsahovo inovovanej oficiálnej web-stránky mesta spolu s
najvhodnejšími jazykovými mutáciami a s odkazmi na najdôležitejšie inštitúcie
pôsobiace v meste
 rozvoja geografického informačného systému (GIS portál) s konečným cieľom
rozšírenia ponuky elektronických služieb obyvateľom mesta
 inovovaných Radničných novín
 obnovených informačných tabúľ, máp mesta a informačných kioskov
osadíme viac informačných tabúľ rozmiestnených na sídliskách a v mestských častiach
zavedieme bezplatné bezdrôtové internetové pripojenie (WiFi) v I. fáze na Námestí SNP
a v II. fáze vo vybratých lokalitách mesta
v spolupráci s poradným orgánom MsZ - Komisiou pre mediálnu a informačnú činnosť a
odborníkmi z mediálnej oblasti zriadime mestský rozhlas a výrazne podporíme mestské
audio a audiovizuálne médiá
zavedieme komplexný informačný systém mesta vo všetkých volebných obvodoch
vypracujeme „dizajn manuál mesta“ s cieľom zavedenia jednotného vizuálneho štýlu
mesta na tlačovinách, označeniach, propagačných materiáloch a informačných nosičoch
zabezpečíme propagáciu a budovanie „imidžu“ mesta prostredníctvom kvalitných
informačných nosičov
vypracujeme nový systém členenia mestských častí a volebných obvodov
vytvoríme priestor pre zakladanie a fungovanie občianskych rád
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11) PROJEKTY
Zámer: Využiť, v čo najväčšej možnej miere, mimorozpočtové zdroje financovania so
zameraním sa na prostriedky z fondov EÚ a EHS
•
•
•
•
•

•
•

chceme zabezpečiť mestu investície zo zahraničia, prostriedky na vybudovanie
priemyselných parkov a tým aj prácu pre občanov
s podporou Vlády SR chceme dosiahnuť, aby sa do Banskej Bystrice orientovali aj
investičné stimuly a prostriedky na rozvoj z európskych fondov
s podporou súkromných investorov budeme pracovať na vzniku logistického či
priemyselného parku
vytvoríme podmienky pre vznik 3. metropolitného centra Slovenska
budeme podporovať všetky pozitívne investičné zámery domácich a zahraničných
podnikateľov a investičné aktivity mesta
vlastnícky a majetkoprávne vysporiadame pozemky pod priemyselným parkom a iné
pozemky nutné pre rozvoj mesta
v spolupráci s BBSK budeme podporovať začlenenie Mesta Banská Bystrica zo Zoznamu
lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako „baníckeho mesta“ spolu s ďalšími
mestami a obcami s touto históriou
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12) ZAHRANIČNÉ VZŤAHY
Zámer: Rozvoj a upevňovanie obojstranných partnerských vzťahov medzi Mestom Banská
Bystrica a partnerskými európskymi mestami s orientáciou na spoločné aktivity a projekty
V súčasnosti má mesto Banská Bystrica 19 partnerských miest hlavne v Európe (mimo
Európy v Izraeli) a to: Hradec Králové (Česká republika), Dabas, Salgótarján (Maďarsko),
Radom, Tarnobrzeg (Poľsko), Tula (Rusko), Alba, Ascoli Piceno (Taliansko), Montana
(Bulharsko), Larissa (Grécko), Zadar (Chorvátsko), Budva (Čierna Hora), Vršac, Kovačica
(Srbsko), Halberstadt (Nemecko), Durham (Veľká Británia), Herzliya (Izrael), Mangalia
(Rumunsko), Saint-Etienne (Francúzsko). Okrem oficiálnych partnerstiev potvrdených
zmluvami o vzájomnej spolupráci boli začaté rokovania a kroky smerom k uzavretiu
spolupráce s mestom Jyväskylä - vidiek (Fínsko) a Charleston (Západná Virginia, USA).
Mesto Banská Bystrica patrí medzi mestá s najväčším počtom partnerských miest v
zahraničí. Svedčí to o jeho otvorenosti, ochote spolupracovať a učiť sa nové veci. Napriek
tomu, že počet partnerských miest sa zvyšuje a nie všetky partnerstvá sú aktívne, mesto
deklaruje ochotu a snahu hľadať vzťahy a družby v zahraničí i naďalej. Preto:
•
•
•

vhodne prehodnotíme partnerské zmluvy, obnovíme rokovania práve tam, kde je kontakt
menej intenzívny
budeme podporovať dvojstranné alebo viacstranné stretnutia v rámci existujúceho alebo
budúceho uzavretia družobného partnerstva miest
budeme vytvárať tematické siete medzi partnerskými mestami
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ZÁVER
Banskú Bystricu budeme formovať ako súčasť stredoslovenského metropolitného
centra, ktoré bude využívať svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na
zvýšenie kvality života svojich občanov.
Pri napĺňaní týchto cieľov je nevyhnutná spolupráca všetkých - primátora a vedenia
mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva, predstaviteľov politických strán, občianskych
združení, aktivistov tretieho sektora i samotných občanov, podnikateľov, súčasné a budúce
inštitúcie v meste. Ponúkame dohodu a konsenzus všetkým, ktorí to s naším mestom myslia
úprimne.
Je naším spoločným úsilím vytvoriť z Banskej Bystrice mesto, ktoré bude mať svoj
štýl. To znamená, že ju budeme formovať tak, aby sa stala originálnym kultúrnospoločenským a vzdelanostným centrom.
Podľa našej predstavy sa Banská Bystrica stane lídrom regiónu Stredné Pohronie v
oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zdravotníctva. Bude mestom, ktoré sa opiera o svoje
tradície v týchto oblastiach, podporuje ich rozvoj i svoje vlastné napredovanie vo všetkých
oblastiach.
Všetkým - poslancom a poslaneckým klubom, občianskym združeniam, občianskym
radám vo volebných obvodoch, zamestnancom mestského úradu, externým odborníkom a
občanom Banskej Bystrice, ktorí svojimi návrhmi a podnetmi prispeli k vytvoreniu tohto
dokumentu - ďakujem za spoluprácu a spoluúčasť na ďalšom formovaní života v našom
meste.
V intenciách môjho predvolebného programu
naším cieľom je Banskobystričan spokojný, zdravý a hrdý.

Ivan Saktor
primátor mesta Banská Bystrica
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