
 

 
 

Mesto Banská Bystrica 
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti 

Zápis č. 02/2019 z rokovania dňa 13. februára 2019 

 

Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracoval: Miriam Ondrejková Sekretárka Komisie   14. 02. 2019  

Schválil: Milan Smädo Predseda Komisie      

 

Miesto rokovania:  Mestský úrad v Banskej Bystrici, zasadačka SÚ č. dv. 243  

Prítomní:  členovia komisie, prizvaní hostia 

Ospravedlnení: pp. Karas, Leitner, Moravčík 

 

K bodu 1. programu 
Úvod - schválenie programu rokovania 

Členov Komisie a ostatných zúčastnených privítal a rokovanie viedol jej predseda  p. Smädo. 

Na úvod konštatoval, že Komisia v počte prítomných členov Komisie 4 je uznášaniaschopná. 

Predložil  na schválenie návrh programu zasadania. 

 

Uznesenie č. 07/2019 

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

1. Úvod - schválenie programu rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Doplnenie Komisie o neposlancov 

4. Predmet činnosti Komisie, plán činnosti 

5. Rôzne 

6. Záver 

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

 

 

K bodu 2. programu 
Kontrola uznesení 

Informovala p. Ondrejková, sekretárka komisie. 

Uznesením č. 01/2019 Komisia schválila program rokovania komisie 10. 1. 2019. 

 

Uznesením č. 02/2019 Komisia uložila predsedovi Komisie p. Smädovi na rokovaní MsZ 5. februára 

2019 predložiť návrh na zmenu 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.“ 

A návrh 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.“ 

- uznesenie splnené 
 

Uznesením č. 3/2019 Komisia uložila členom Komisie do 24. januára 2019 písomne doručiť sekre-

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

pracovať v Komisii MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti; schválila za člena Komisie pre 

modernú samosprávu a mestské časti Petra Rusnáka; uložila sekretárke Komisie do 25. januára 2019 

odoslať Organizačnému oddeleniu MsÚ Banská Bystrica zoznam členov Komisie MsZ modernú sa-

mosprávu a mestské časti doplnený o členov neposlancov. 

- uznesenie sa plní 
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Uznesením č. 04/2019 Komisia uložila 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; uložila predsedovi a sekretárke Komisie spracovať návrh činnosti 

Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti vo volebnom období 2018-2022; uložila 

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. 

 Návrhy na zostavenie predmetu činnosti Komisie zaslali len 3 poslanci Komisie. Materiál po 

spracovaní bol Organizačnému oddeleniu MsÚ odoslaný v súlade s prijatým uznesením. MsZ   

5. 2. 2019 MsZ prijalo uznesenie, ktorým uložilo predsedom komisií dopracovať a predložiť 

návrhy na doplnenie komisií MsZ o neposlancov a návrh predmetu činnosti komisií na aprílové 

zasadanie MsZ. 

- uznesenie sa plní 

 

Uznesením č. 05/2019 Komisia schválila za podpredsedu Komisie MsZ pre modernú samosprávu 

a mestské časti Andreja Leitnera. 

 

Uznesením č. 06/2019 Komisia poverila predsedu Komisie účasťou na rokovaní OR Radvaň za 

účelom správneho vymedzenia hraníc mestskej časti Kráľová, Radvaň, Fončorda. 

- uznesenie sa plní 
 

 

K bodu 3., 4 programu 
Doplnenie Komisie o neposlancov 

P. Kasová – o delegovaní členov komisií MsZ neposlancov rokovali jednotlivé grémiá 

poslaneckých klubov. 

P. Gajdošík – sú 2 verzie o tom, podľa akého „kľúča“ budú delegovaní neposlanci do činnosti 

komisií. Jednou z alternatív bolo, že členmi tejto komisie budú predsedovia OR len ako prísediaci, 

bez možnosti hlasovania a odmeny. Názory a výstupy sú rozporuplné, toto musia politicky vyriešiť 

predsedovia klubov, ktorí by mali reprezentovať názory poslancov.  

P. Smädo – je zásadne proti takémuto návrhu, dohoda bola iná.  

P. Pecník – nesúhlasí s tým, aby sa politizovala každá praktická otázka samosprávy. Pred 

voľbami dal sľub voličom, že bude presadzovať vznik komisie MsZ pre okrajové časti. Je to dôležitá 

komisia, nakoľko Banská Bystrica je z hľadiska geografie pomerne excentrické mesto, mnohé 

okrajové časti, ako bývalé obce, boli z vyššej moci direktívne pričlenené k mestu, je v nich doposiaľ 

veľký investičný dlh a sú v nich problémy, ktoré sú v mnohom špecifické a ktoré je potrebné urgentne 

riešiť. Súhlasí s názorom, aby predsedovia OR boli riadnymi členmi tejto komisie, aby sa im stala 

priamym fórom pre prezentáciu vecí na riešenie. Záverom uviedol, že keďže sa mestu dobre darí, 

malo by pamätať nielen na veľké sídliská, ale aj na okrajové časti a pripraviť systém väčšej 

starostlivosti o ne. Napríklad, nastaviť plán so súhlasom všetkých okrajových častí, ohľadom 

koncentrácie pozornosti na niektoré počas roka, tak aby sa počas volebného obdobia dostalo takej 

pozornosti postupne a plánovane všetkým. 

P. Čižmárová – hovoríme o participácii občanov a zapájanie sa občanov do vecí verejných, 

preto je na mieste, aby predsedovia OR ako zástupcovia občanov boli členmi komisie so všetkými 

právami. V okrajových častiach sú problémy, ktorými je potrebné permanentne sa zaoberať. 
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Predmet činnosti Komisie, plán činnosti 

Na základe intenzívnej komunikácie s p. Teicherom, ktorý sa dotazoval, ktorá komisia MsZ 

bude riešiť oblasť informatiky, sa do diskusie na tému predmetu činnosti Komisie zapojila 

p.Ondrejková. V minulom volebnom období informatika bola súčasťou komisie kultúry, s ktorou 

p.Teicher spolupracoval. Okrem iného aj v tejto veci vystúpil na januárovom zasadaní MsZ. 

P. Smädo – nemyslí si, že informatika by mala byť predmetom činnosti tejto Komisie. Čo sa 

týka oblasti „moderná samospráva“ – fundovaný je podpredseda komisie p. Leitner, príp. v súčinnosti 

s p. Teicherom. 

P. Gajdošík – názor členov tejto Komisie na túto tému nie je jednotný. Oblasť informatiky ako 

súčasť modernej samosprávy a v nadväznosti na PHSR by mala byť predmetom činnosti tejto 

Komisie. Nie si je istý, či sa s tým stotožnia predsedovia OR ako riadni členovia Komisie. Je potrebné 

definovať  pojmy „moderná samospráva“ a vytvoriť potrebné nástroje na dosiahnutie cieľa. 

P. Lichý – táto téma by mala byť súčasťou tejto Komisie, transparentnosť a moderná 

samospráva sa postupne stmelia. 

P. Čižmárová navrhla po zvolení predsedov OR za členov Komisie neposlancov prizvať na 

rokovanie p. Dolíhala, vedúceho Odboru informatizácie a digitalizácie MsÚ, ktorý by vysvetlil pojmy 

z oblasti IT, s ktorými bude komisia ďalej pracovať. 

 

Uznesenie č. 08/2019 

Komisia ukladá 

1. podpredsedovi Komisie p. Leitnerovi predložiť na ďalšie rokovanie podklady pre zostavenie 

predmetu činnosti Komisie v oblasti „moderná samospráva“. 

2. členom Komisie do 15. marca 2019  doručiť sekretárke Komisie doplnenie 

2.1 zoznamu  predsedov občianskych rád na území mesta, ktorí budú mať záujem pracovať 

v Komisii MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti ako členovia komisie 

neposlanci. 

2.2 predmetu činnosti Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti. 

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

 

 

K bodu 5. programu 
Rôzne 

P. Adamec – požiadal sekretárku Komisie p. Ondrejkovú o zabezpečenie miestnosti a zaslanie  

predsedom, príp. podpredsedom (členom) výborov v mestských častiach pozvania na pracovné 

stretnutie ohľadom zostavenia rámcového plánu investičných akcií (60 tis. €) podľa priorít v 

jednotlivých volebných obvodoch. Ide  o bežné výdavky na opravy v tomto kalendárnom roku. 

Súčasne upozornil, že pri zostavení tohto rámcového plánu je potrebné brať na zreteľ, že Mesto môže 

realizovať opravy len v rámci svojich kompetencií. 

Termín stretnutia je plánovaný na 20. februára 2019 o 15,00 hodine. 

Členovia komisie privítali iniciatívu Mesta vytvoriť systém  plánovania a realizácie 

investičných akcií. Súčasne upozornili, že v mestských častiach sú problémy aj mimo kompetencií 

Mesta, ktorými je potrebné sa zaoberať aj z dlhodobého a strednodobého hľadiska.  

P. Adamec – investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov musia poslanci plánovať 

a schváliť v rámci rozpočtu Mesta.  
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P. Kasová – upozornila, že na webovom sídle Mesta nie sú zverejnené zápisnice z OR 

Fončorda.  

Súčasne žiada o doriešenie názvu ulice v mestskej časti Fončorda – Orem / nburská ul. Má 

informáciu, že ministerstvo kultúry zaslalo k tomu stanovisko. Predmetná vec je v kompetencii 

komisie kultúry – p. Smädo. 

P. Ondrejková – pripravuje sa nová webová stránka, je momentálne v testovacej verzii, 

dokumenty sa ukladajú už aj na túto stránku. Všetky dokumenty posiela na zverejnenie na 

www.banskabystrica.sk kolegovi z IT. Dosleduje, aby boli zápisy zverejnené. 

 

 

K bodu 6. programu 
Záver 
Pán Smädo poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.  

  

http://www.banskabystrica.sk/

