
 

 
 

Mesto Banská Bystrica 
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti 

Zápis č. 04/2019 z rokovania dňa 11. apríla 2019 

 

Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracoval: Miriam Ondrejková Sekretárka Komisie   15. 04. 2019  

Schválil: Milan Smädo Predseda Komisie      

 

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

Prítomní:  členovia komisie, prizvaní hostia 

Ospravedlnený: p. Pecník 

  

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 6 je uznášaniaschopná. Predložil  

na schválenie návrh programu. 

 

Uznesenie č. 12/2019 

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

1. Úvod - schválenie programu rokovania 

2. Predmet činnosti komisie, plán činnosti 

3. Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica 

4. Rôzne 

5. Záver 

H l a s o v a n i e:  za: 6     proti: 0                zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2. programu 
Predmet činnosti komisie, plán činnosti 

P. Smädo – je potrebné pripraviť programový plán rokovaní komisie v nadväznosti na predmet 

činnosti, ktorý komisia schválila na predchádzajúcom rokovaní. Pracovné stretnutie pre prípravu 

plánu činnosti sa uskutoční 25. apríla 2019 v pracovni sekretárky komisie p. Ondrejkovej dopoludnia 

cca o 9,00 hodine. Zúčastniť sa ho môžu všetci členovia komisie.  
 

 

K bodu 3. programu 
Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica (PR) 

P. Lichý, viceprimátor mesta Banská Bystrica – materiál predkladá do MsR a MsZ. Spracovateľom 

návrhu je Koordinačná rada pre participatívny rozpočet, ktorý bol prerokovaný s vedením mesta. 

Najdôležitejšou zmenou je úprava procesu rozhodovania na dva kalendárne roky a zavedenia 

kvalitatívneho rozhodovania verejným zvažovaním. Proces participatívneho rozpočtu  trvá dva 

kalendárne roky. Rok 2019 je prechodným obdobím, v máji sa budú predkladať projekty už na r.2020. 

Novinkou v rámci  prvej informačnej časti PR je  zber dát prostredníctvom formulárov „Burza 

nápadov“. Rozhodovanie v PR má kvantitatívnu a kvalitatívnu podobu, pričom kvantitatívne formy 

spravidla zahŕňajú fyzické hlasovanie a kvalitatívne rozhodovanie sa uskutoční na verejnom 

zhromaždení ako verejné zvažovanie. Návrh bol aj na internetové hlasovanie, no z technického 

hľadiska to v súčasnej dobe nie je možné. Na strane druhej sú aj proti názory za túto formu hlasovania. 

P. Smädo – požiadal p. Lichého zaslať návrh štatútu p. Petrovi Rusnákovi, budúcemu členovi tejto 

komisie. 

Uznesenie č. 13/2019 



 

 
 

Mesto Banská Bystrica 
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti 

Zápis č. 04/2019 z rokovania dňa 11. apríla 2019 

 

Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracoval: Miriam Ondrejková Sekretárka Komisie   15. 04. 2019  

Schválil: Milan Smädo Predseda Komisie      

 

Komisia odporúča návrh Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica schváliť MsR 

a MsZ. 

H l a s o v a n i e   za: 6                       proti: 0                  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4. programu  
Rôzne 

P. Šabo, Hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica – upozornil na termíny rokovaní jednotlivých 

komisií, ktoré časovo navzájom kolidujú.  

 

P. Ondrejková, sekretárka komisie – je zaužívaný systém v programe EGW, ktorý spravuje 

p.Ščepková, podľa ktorého by komisie MsZ nemali kolidovať ani z časového ani z priestorového 

hľadiska. 

 

Tento problém dorieši p. Lichý. 

 

P. Čižmárová – v Uľanke končí o 2 mesiace jediná predajňa potravín. V tejto mestskej časti sú 

mestské priestory, o ktoré sa Mesto nestará, nie sú v nich zabezpečené ani základné veci – energie, 

voda. Nie je za to, aby Mesto predávalo majetok, keď je v dobrej „finančnej kondícii“.  

 

P. Smädo – poukázal na podobné problémy v ostatných mestských častiach – Rakytovce, Iliaš, 

Kremnička, kde sa to vyriešilo k spokojnosti občanov. Riešením v Uľanke by boli priestory bývalej 

školy. Mesto by malo vstúpiť do rokovania s reťazcom COOP Jednota. 

 

P. Karas – je dôležité, či vôbec chce mať obchodný reťazec svoju prevádzku v danej mestskej časti. 

V prípade rekonštrukcie bývalej školy sú dôležité aj financie. 

 

Uznesenie č. 14/2019 

Komisia odporúča viceprimátorovi mesta Banská Bystrica Milanovi Lichému na úrovni vedenia 

mesta Banská Bystrica rokovať s obchodným reťazcom COOP Jednota o možnostiach riešenia 

predajne potravín v mestskej časti Uľanka. 

H l a s o v a n i e   za: 6                       proti: 0                  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5. programu 
Záver 

Pán Smädo poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.  

  


