
 

 
 

Mesto Banská Bystrica 
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti 

Zápis č. 01/2019 z rokovania dňa 10. januára 2019 

 

Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracoval: Miriam Ondrejková Sekretárka Komisie   15. 01. 2019  

Schválil: Milan Smädo Predseda Komisie      

 

Miesto rokovania:  Mestský úrad v Banskej Bystrici, zasadačka č. dv. 290 

Prítomní:  členovia komisie, prizvaní hostia 

Neospravedlnení: pp. Karas, Pecník 

 

K bodu 1. programu 

Členov komisie a prizvaných privítal a rokovanie viedol jej predseda  p. Smädo. Na úvod konštatoval, 

že komisia je uznášaniaschopná. Predložil  na schválenie návrh programu zasadania. 

Uznesenie č. 01/2019 

Komisia  s ch v a ľ u j e  program rokovania v nasledovnom znení: 

1. Úvod - schválenie programu rokovania 

2. Dodatok č. 1  Štatútu  výborov v mestských častiach a občianskych rád  v meste Banská 

Bystrica  

3. Návrh na doplnenie komisie o neposlancov 

4. Predmet činnosti komisie 

5. Rôzne 

6. Záver 

H l a s o v a n i e:  za: 5    proti: 0                 zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2. programu 
O dôvodoch spracovania dodatku k štatútu a o zmenách informovala p.Koreňová, Oddelenie 

organizačné MsÚ.  

P. Smädo – o návrhu dodatku rokovali aj občianske rady. OR Kremnička nesúhlasí s ods. 2. – 4. 

článku I., ktorý obmedzuje počet členov výborov neposlancov, resp. že ich počet nesmie prekročiť 

počet poslancov MsZ. Navrhuje, aby toto obmedzenie bolo z návrhu dodatku vyňaté. Podľa 

vyjadrenia poslanca MsZ p. Pirošíka zákon tento počet nevymedzuje. O „veľkých“ financiách 

rozhodujú poslanci MsZ.  V rámci  participácie občanov a modernej samosprávy, by mali mať 

možnosť občania rozhodnúť aj v rámci činnosti výborov. 

P. Koreňová – obmedzenie o počte neposlancov je prenesené do návrhu dodatku zo Štatútu mesta BB. 

Trvá na tomto obmedzení, nakoľko poslanci skladali sľub a zodpovednosť za činnosť a financovanie 

výborov je na nich. V konečnom dôsledku participácia občanov na činnosti výboru ide cez občianske 

rady. 

P. Čižmárová –  volebný obvod č. 4 tvorí päť bývalých obcí - Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, 

Uľanka a sú tu vytvorené tri občianske rady. Vzhľadom k tomu, že v tomto VO sú len 2 poslanci, 

výbor chce zvoliť členov z radov neposlancov predsedov OR.  

P. Kasová – nakoľko doposiaľ neboli problémy v činnosti výborov, myslí si, že nie je potrebné toto 

obmedzenie. Vo VO, v ktorých je málo poslancov (2), by mohlo byť vo výbore viac neposlancov. 

Počet členov neposlancov by si mali stanoviť členovia - poslanci jednotlivých VMČ. 

P. Šabo – v nadväznosti na činnosť komunitných centier, výborov a smerovanie k modernej 

samospráve upozornil na možné problémy v prípade, že bude vo výboroch viac neposlancov ako 

poslancov, ktorí sú v konečnom dôsledku zodpovední za činnosť výborov. 

Uznesenie č. 02/2019 

Komisia ukladá  

predsedovi Komisie na rokovaní MsZ 5. februára 2019 predložiť návrh na zmenu 
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1. Štatútu mesta Banská Bystrica v Štvrtej časti Čl. 1 ods. 3) nasledovne: 

„Členmi výborov sú poslanci mestského zastupiteľstva zvolení vo volebnom obvode 

vytvorenom pre príslušnú mestskú časť alebo príslušné mestské časti. Členmi výborov môžu 

byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti alebo v mestských častiach zvolení 

mestským zastupiteľstvom.“  

2. návrhu Dodatku č. 1 Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych rád v meste 

Banská Bystrica v článku I. ods. 2. – 4. nasledovne: 

„Členmi Výboru môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti alebo 

v mestských častiach zvolení mestským zastupiteľstvom.“ 

H l a s o v a n i e   za: 5                       proti: 0                  zdržal sa: 0 

 

P. Kasová – poukázala na potrebu zmeniť aj iné časti štatútu, na čo zareagovala p. Koreňová s tým, 

že v tomto roku sa bude meniť aj dotačné VZN a následne aj štatút výborov. 

P. Ondrejková – v súvislosti so zmenou volebných obvodov vo volebnom období 2018-2022 

a následne s financovaním výborov v mestských častiach  bude poslancom odoslaný list primátora, 

ktorým budú vyzvaní na predloženie aktuálnych žiadostí o dotácie s aktuálnym plánom akcií na 

rozvoj územia a na dotácie. Súčasne boli upozornení na občianske rady, ktorých existenciu je 

potrebné prehodnotiť podľa miestnej príslušnosti. 

 

 

K bodu 3. programu 
 P. Smädo – táto Komisia má v počte členov neposlancov výnimku, kedy členmi neposlancami by 

mali byť predsedovia OR. Súčasne navrhuje aj za člena neposlanca Ing. arch. Petra Rusnáka, ktorý 

je odborník pre problematiku modernej samosprávy. 

Uznesenie č. 3/2019 

Komisia  

1. ukladá členom Komisie do 24. januára 2019 písomne doručiť sekretárke Komisie 

zoznam všetkých predsedov občianskych rád na území mesta, ktorí budú mať záujem 

pracovať v Komisii MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti. 

2. schvaľuje za člena Komisie pre modernú samosprávu a mestské časti Petra Rusnáka. 

3. ukladá sekretárke Komisie do 25. januára 2019 odoslať Organizačnému oddeleniu MsÚ 

Banská Bystrica zoznam členov Komisie MsZ modernú samosprávu a mestské časti 

doplnený o členov neposlancov. 

 H l a s o v a n i e   za: 5                       proti: 0                  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4. programu 
P. Smädo – informoval prítomných o problémoch v mestských častiach. Táto Komisia by nemala 

suplovať činnosť ostatných komisií MsZ. Je potrebné stanoviť si zámery a ciele do budúcna 

a problémy riešiť systémovo a koncepčne. 

PP. Kasová, Čižmárová, Leitner, Smädo – diskutovali o stratégii činnosti Komisie na nasledujúce 4 

roky, pričom p. Leitner ponúkol súčinnosť v otázkach modernej samosprávy. 

P. Čižmárová – otvorila tému financovania činnosti výborov a OR. Tieto by nemali platiť z 1,5 € / 

občan výdavky spojené s prevádzkou nehnuteľností (energie), ktoré im Mesto BB prenajalo na 

činnosť.  
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P. Smädo – úhradu prevádzkových nákladov za priestory, ktoré sú vlastníctvom Mesta BB a v ktorých 

sa schádzajú výbory a OR, je potrebné riešiť aj v kontexte s financovaním činnosti výborov z 1,5 € / 

občan. 

P. Šabo – pre svoju činnosť by mali mať tieto priestory výbory a OR od Mesta v nájme za 1 €. 

Uznesenie č. 04/2019 

Komisia  

1. ukladá členom Komisie do 21. januára 2019 písomne doručiť sekretárke Komisie návrh 

činnosti Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti vo volebnom období 

2018-2022. 

2. ukladá predsedovi a sekretárke Komisie spracovať návrh činnosti Komisie MsZ pre 

modernú samosprávu a mestské časti vo volebnom období 2018-2022. 

3. ukladá sekretárke Komisie do 25. januára 2019 odoslať Organizačnému oddeleniu MsÚ 

Banská Bystrica návrh činnosti Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti 

vo volebnom období 2018-2022. 

H l a s o v a n i e   za: 5                       proti: 0                  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5. programu 
Uznesenie č. 05/2019 

Komisia schvaľuje 

podpredsedu Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti Andreja Leitnera. 

H l a s o v a n i e   za: 4                       proti: 0                  zdržal sa: 1 

 

Termíny rokovania Komisie v I. polroku 2019: 

- 14. február, 7. marec, 11. apríl, 16. máj, 20. jún so začiatkom o 15,00 h. 

 

P. Smädo – informoval o liste OR Radvaň, adresovanom primátorovi mesta. OR 6. decembra 2018 

na svojom rokovaní riešila chybné vymedzenie území v mestskej časti Radvaň. Prijala písomné 

stanovisko s požiadavkou na poslancov MsZ, aby zjednali nápravu. Nakoľko pri oprave hraníc území 

ide o dlhodobý proces, navrhuje témou sa zaoberať 2 roky pred nasledovnými voľbami. 

Uznesenie č. 06/2019 

Komisia poveruje 

predsedu Komisie účasťou na rokovaní OR Radvaň za účelom správneho vymedzenia hraníc 

mestskej časti Kráľová, Radvaň, Fončorda.  

H l a s o v a n i e   za: 5                       proti: 0                  zdržal sa: 0 

 
Pán Smädo poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

  


