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Úvod
Spracovanie predkladaného materiálu kontinuálne nadväzuje na predchádzajúce dva materiály 
týkajúce sa Komunitných centier, ktoré boli prerokované na MsZ v Banskej Bystrici.

Na MsZ 7. novembra 2017 bol predložený materiál s názvom Transformácia komunitných centier 
a komunitný  rozvoj,  ktorého  krátkodobým cieľom bolo  vytvorenie  systému  a pravidiel  pre  trvalo 
udržateľné fungovanie existujúcich komunitných centier  (KC Sásová a KC Fončorda) a navrhnutie 
kritérií tak, aby boli vytvorené vyvážené možnosti pre vznik ďalších KC na území mesta. Vzhľadom 
na to, že po 17 mesiacoch komunikácie nedošlo k zosúladeniu stanovísk a občianske iniciatívy a KC 
nesúhlasili  s navrhovanou  formou  transformácie  na  OZ/NO  a ich  financovaním,  bol  materiál 
predložený ako informatívny. Uznesením č. 944/2017 – MsZ  žiadalo primátora mesta predložiť návrh 
na transformáciu komunitných centier do 31.3.2018.

V priebehu roku 2018 sa  uskutočnili   stretnutia,  za  účasti  facilitátorov z externého (  nezávislého) 
prostredia za účelom hľadania prienikov a názorovej zhody v určitých principiálnych otázkach ako je 
nezávislosť  KC,  udržateľnosť,  participácia,  svojpomoc.  Nakoľko  ani  v ďalšej  fáze  komunikácie 
nedošlo k posunu a zosúladeniu stanovísk na fungovanie KC na území mesta, predložený materiál mal  
opäť charakter informatívneho materiálu, ktorý poslancov MsZ oboznámil s názorovými rozdielmi a 
 výsledkami  uskutočnených stretnutí.

Na MsZ 24. apríla 2018 bolo prijaté uznesenie č. 1064/2018, kde MsZ vzalo na vedomie dôvodovú 
správu  k materiálu  Transformácia  komunitných  centier  a komunitný  rozvoj  v Banskej  Bystrici 
a doposiaľ spracované materiály k téme Komunitný rozvoj a transformácia komunitných centier.

Mesto Banská Bystrica však má záujem na rozvoji občianskej participácie a chce podporovať aktívne 
komunity a preto predkladá ďalší materiál týkajúci sa organizačného začlenenia komunitných centier 
a systému financovania.

ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE

Predchádzajúce návrhy predpokladali právnu formu KC ako neziskové organizácie alebo OZ, čím by 
boli samostatné, nezávislé právne subjekty.

V súčasnosti predkladaný materiál predpokladá, že KC budú začlenené pod výbory mestských častí,  
čo celkom na začiatku diskusie bola jedna z alternatív, ale tá sa pre nedodržanie princípu nezávislosti 
vylúčila.

Vzhľadom na záujem VMČ/OR zakladať KC v jednotlivých mestských častiach a vzhľadom na viac  
„ rozmer občianskych iniciatív“ ako sociálnych bol predložený návrh na organizačné „začlenenie“  
KC pod výbory mestských častí  (  VMČ) – čo bolo v začiatku diskusie o KC ( koncom roku 2016  
a začiatkom roku 2017) prezentované ako jedna z alternatív. 

Podľa § 23 zákona o obecnom zriadení výbory mestských častí reprezentujú obyvateľov mestskej časti 
a podieľajú sa na samospráve mesta. Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy 
výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie potrebné veci upraví štatút. 
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Na základe uvedenej zákonnej možnosti  a poslania a účelu komunitných centier ( účasť obyvateľov 
na správe vecí verejných) navrhujeme 3 alternatívy organizačného začlenenia komunitných centier 
( ďalej len KC):

 Navrhované  organizačné  štruktúry a skutočnosti  súvisiace  s činnosťou  komunitných  centier  budú 
riešené v novo spracovanom štatúte výborov mestských častí ( zohľadňujúc aj skutočnosti vyplývajúce 
z novely  zákona  o obecnom  zriadení  účinnej  od  1.4.2018).  V prípade  skutočností  týkajúcich  sa 
činnosti  KC pôjde  o   návrh  na  doplnenie  Štatútu  VMĆ §  2  oprávnenia  VMĆ doplniť  o bod  h) 
zriaďovať  komunitné  centrá  ako  platformu  pre  občiansku  participáciu,  schvaľovať  vedúcich  KC, 
zvolených OR a VMČ.

1. Alternatíva:  3 stupňová štruktúra – VMĆ – OR - KC

2. Alternatíva:  2  stupňová  štruktúra  – VMČ  – KC  (  vynecháva  sa  medzičlánok  OR ako 
poradný orgán VMĆ, nakoľko v zmysle § 23 novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 
1.4.2018  členmi výborov môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti 
zvolení mestským zastupiteľstvom  ( neposlanci, ktorí boli doposiaľ zastúpení v OR)

3. Alternatíva  :  2  stupňová  štruktúra  – VMĆ  – OR/  VMČ  – KC.  O tom,   z ktorých 
„organizačných jednotiek“ bude pozostávať 2 stupňová štruktúra si rozhodne výbor MĆ ( či 
bude mať OR alebo KC)
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SYSTÉM FINANCOVANIA

Financovanie  činnosti  KC by bolo zabezpečené cez § 12 Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta 
Banská Bystrica č. 15/2016. ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Banská Bystrica. § 12 upravuje poskytovanie dotácií na zabezpečenie plnenia úloh výborov mestských 
častí. Navrhuje sa zvýšenie príspevku na občana zo súčasných 1,5 €/občana na 2,0€/občana. Nižšie 
uvedená tabuľka poskytuje prehľad o dopade na rozpočet. Počet obyvateľov v jednotlivých VMČ bude 
aktualizovaný k 30.09.2018. 

Volebné obvody 

počet obyvateľov 2018 2019 Rozdiel 
 2018  2019 1,50 € 2 €  
VMČ 1 18 930,0 VMČ 1-stred 13 708,0 28 395,0 27 416,0 -979,0
VMČ 2 5 622,0 VMČ 2-Šálková 5 231,0 8 433,0 10 462,0 2 029,0
VMČ 3 21 795,0 VMČ 3-Sásová 21 649,0 32 692,5 43 298,0 10 605,5

VMČ 4 30 352,0
VMČ 4-Jakub, 
Podlavice, Uľanka 5 642,0 45 528,0 11 284,0 -34 244,0

  VMČ 5-Fončorda 17 967,0 0,0 35 934,0 35 934,0
  VMČ 6-Radvaň 7 718,0 0,0 15 436,0 15 436,0

  
VMČ 7-Iliaš, 
Kremnička 4 651,0 0,0 9 302,0 9 302,0

Spolu             76 699                76 566   115 048,5 153 132,0 38 083,5
Poznámka: v tabuľke je premietnuté aj nové organizačné členenie VMĆ, ktoré bolo schválené uznesením MsZ z  26. júna 2018 číslo 1107/2018 – MsZ 

( 7 VMČ) rozdelenie finančných prostriedkov na občana podľa počtu obyvateľov v jednotlivých MĆ.

Tabuľka: Prehľad výdavkov na KC v priebehu rokov 2014 - 2017

2014 2015 2016 2017

Komunitné centrá 23 226,24 31 122,63 23 107,86 31 313,55

Navrhované navýšenie ( 38 083,5 €) pokryje súčasnú potrebu na financovanie existujúcich KC.

Kritéria a systém financovania KC si budú určovať VMČ.

STRANA 4


	Úvod
	Organizačné začlenenie
	Systém financovania




