
 

 
 

Mesto Banská Bystrica 
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti 

Zápis č. 05/2019 z rokovania dňa 29. mája 2019 

 

Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracoval: Miriam Ondrejková Sekretárka Komisie   31. 05. 2019  

Schválil: Milan Smädo Predseda Komisie      

 

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

Prítomní:  členovia komisie, prizvaní hostia 

Ospravedlnený: p. Moravčík 

Neospravedlnený:  p. Karas 

  

 

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 17 je uznášaniaschopná. 

Predložil  na schválenie návrh programu. 

 

Uznesenie č. 15/2019 

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

1. Úvod - schválenie programu rokovania 

2. Plán činnosti Komisie na rok 2019 

3. Rôzne 

4. Záver 

H l a s o v a n i e:  za: 17     proti: 0                zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2. programu 
Plán činnosti Komisie na rok 2019 

P. Smädo – v úvode sa ospravedlnil za to, že sa v tomto volebnom období odborné komisie kreovali 

5 mesiacov. Následne sa predstavili jednotliví členovia komisie – poslanci, neposlanci. 

24. mája 2019 sa na úrovni viceprimátora mesta p. Lichého uskutočnilo pracovné stretnutie 

k príprave plánu činnosti komisie na obdobie jún – december 2019, ktorého sa zúčastnili pp. 

Smädo, Leitner, Ondrejková. Bol vypracovaný návrh plánu činnosti komisie na toto obdobie, ktorý 

bol zaslaný všetkým členom komisie. Tento sa však podľa potreby môže operatívne meniť. Na 

rokovaniach žiada prítomných rokovať o koncepčných veciach. Uviedol, že problémy v mestských 

častiach podľa oblastí riešia aj odborné komisie MsZ.  

P. Rusnák – činnosť tejto komisie pozostáva z 2 oblastí – moderná samospráva a problematika 

mestských častí. Má za to, že podľa návrhu plánu činnosti v nadväznosti na PHSR je málo priestoru 

venovaného problematike participácie a smart city a nie je mu jasné prečo by sa táto komisia mala 

zaoberať cintorínmi. 

P. Smädo – cintorínmi sa komisia zaoberá preto, lebo to nik v okrajových častiach nerieši a p. 

Leitner,  podpredseda komisie, sa v rámci činnosti komisie bude zaoberať práve oblasťou smart 

city. K modernej samospráve sa viedla diskusia už na predchádzajúcich stretnutiach komisie za 

účasti p. Dolíhala, vedúceho Odboru informatizácie a digitalizácie MsÚ. V pláne činnosti komisie 

sú plánované  stretnutia aj za jeho účasti, kedy sa bude rozoberať táto téma.  

P. Michal – Mesto dostalo od štátu ponuku na využívanie služby portálu Slovensko.sk. Ide 

o náročné nastavenie procesov, pracuje sa na tom, chce to čas.   

P. Leitner – navrhol, aby v prípade, že v bode Rôzne bude chcieť niekto z členov komisie riešiť 

závažnú tému, informáciu o téme, príp. materiály boli zaslané komisii min. 3 dni vopred, aby sa 

členovia komisie mohli na danú tému pripraviť. Tento návrh podporila aj p. Kasová. 
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K bodu 3. programu 

Rôzne 

P. Ivan, predkladateľ projektu v rámci Participatívneho rozpočtu –  zmena štatútu PR BB 

obsahuje nové rozhodovanie o projektoch, ktoré bude mať dve podoby: verejné zvažovanie, formou 

hodnotenia kvality jednotlivých projektov podľa vopred určených kritérií (ktoré stále nie sú známe 

a už nový štatút počíta s verejným zvažovaním) a hlasovaním, ktoré bude prebiehať fyzickým 

hlasovaním do prenosnej urny. Hodnotenie kvality bude mať podľa nového štatútu váhu 50-tich 

percent a fyzické hlasovanie tiež 50 percent. Znamená to, že hlas hlasujúcich stratí polovicu svojej 

váhy hlasu, ktorú naopak získa hodnotenie predkladateľov projektov. Tých bolo tohto roku 16 a 

minulý rok 8. Rozhodovanie sa tak  výraznejšie presunie do rúk malej skupinky predkladateľov a 

motivácia verejnosti prísť hlasovať sa zníži. Váha 16-tich predkladateľov voči cca 70 000 

hlasujúcich sa rovná 1:1. Predkladatelia nemajú odbornú spôsobilosť  hodnotiť  a je priam neetické, 

aby hodnotili ostatné projekty podľa subjektívnych kritérií.  Žiada o novelu štatútu PR BB 

a vynechať  verejné zvažovanie, resp. ponechať ho len ako odporúčanie pre hlasovanie širokej 

verejnosti. Žiada premiestniť prenosnú urnu na Námestie SNP do informačného centra pre účasť 

vyššieho počtu obyvateľov pri hlasovaní za jednotlivé projekty. 

P. Kasová – navrhuje na ďalšie rokovanie prizvať zástupcov koordinačnej rady participatívneho 

rozpočtu. Hlasovanie o projektoch má byť „férové“, dôležitou súčasťou participatívneho rozpočtu je 

verejné zvažovanie o kvalite projektov a hodnotení ich dopadu na komunitu alebo mesto. 30. mája 

2019 o 17,00 h v budove MsÚ s bude konať prvé diskusné fórum participatívneho rozpočtu. 

P. Bosák – má za to, že systém hlasovania bol nastavený lepšie a považuje zníženie váhy hlasu 

občanov za urážajúce. Občan sa vie rozhodnúť sám, aký projekt podporí. V tomto prípade 

nepotrebujeme žiadny inštitút verejného zvažovania, pri ktorom môže ovplyvňovať výsledok 

hodnotenia len úzka skupina predkladateľov projektov. 

P. Smädo – v  participácii ide o rozhodnutie občanov. 

P. Čižmárová  - samospráva by mala spracovať projekty, o ktorých by mali rozhodnúť v rámci 

participácie občania tak, ako sa to robí v iných štátoch. 

P. Michal – vzhľadom na rôznorodosť oblastí, ktorých sa projekty týkajú a „balík“ peňazí, 

rozhodovanie nebude nikdy objektívne. Občianske rady a VMČ ako zástupcovia občanov vedia, čo 

jednotlivé mestské časti chcú a potrebujú, kompetencie prerozdeľovania peňazí by sa mali 

prenechať v rámci participácie im. Riešením by bolo aj navýšenie 1,50 € / občan. K názoru sa 

priklonil aj p. Fejfár – okrajové mestské časti boli násilne pričlenené k mestu, sú na okraji záujmu, 

je potrebné im dať určitú autonómnosť alebo „vážnosť hlasu“. 

P. Pecník – od začiatku má  problém s metodikou participatívneho rozpočtu. Má za to, že toto už 

roky robia VMČ a OR cez bežné a kapitálové výdavky, dávajú podnety na to, čo mestské časti 

potrebujú. Ak má byť participácia občanov podľa štatútu, posudzovací proces by sa nemal 

komplikovať. 

P. Rusnák – práve táto komisia by mala rozhodnúť ako nastaviť procesy v participácii občanov. 

Dáva za pravdu pp. Čižmárovej aj Pecníkovi. Navrhol spracovať prehľad o položkách rozpočtu 

týkajúcich sa participácie. 

P. Smädo – pre nastavenie procesov participácie občanov je potrebné sa opäť vrátiť k zmene štatútu 

participatívneho rozpočtu, prizvať koordinačnú radu na rokovanie, pripraviť prehľad rozpočtu 

Mesta v položkách, ktoré sa týkajú participácie (dotácie VMČ, primátora, priame dotácie, dotácie 

komisie a MsZ). O termíne stretnutia k tejto téme rozhodne komisia.  
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P. Čižmárová – v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou cesty 1/59 Nový Svet žiada 

prostredníctvom komisie vedenie Mesta zvolať pracovné stretnutie so zainteresovanými, nakoľko 

má vedomosť, že o 2 roky sa v tejto lokalite má budovať kanalizácia. 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Komisia žiada viceprimátora Mesta Banská Bystrica Jakuba Gajdošíka zvolať pracovné stretnutie 

za účasti poslancov za Volebný obvod č. 4, predsedu Občianskej rady Jakub – Kostiviarska p. Petra 

Michala, predsedu Občianskej rady Naša Dolina p. Mariána Fejfára,  Stredoslovenských vodární a 

kanalizácií, š. p., Banská Bystrica a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica 

za účelom prípravy rekonštrukcie cesty v Novom Svete 1/59 a následného vybudovania kanalizácie. 

H l a s o v a n i e   za: 17                       proti: 0                  zdržal sa: 0 

 

P. Fejfár – vzhľadom na vekový priemer obyvateľov mestskej časti Uľanka apeloval na komisiu 

a vedenie Mesta riešiť vytvorenie obchodných priestorov pre predajňu COOP Jednota v tejto 

mestskej časti.  

P. Žambor – občania mestskej časti Iliaš sú znepokojení s vývojom výstavby mosta, žiadajú 

stretnutie s primátorom. 

P. Ondrejková – vyzvala prítomných k doručeniu dotazníkov – súhlas so spracovaním 

a zverejnením osobných údajov v nadväznosti na ich verejnú činnosť v komisii, výboroch 

a občianskych radách.  

P. Michal – v riešení je most v mestskej časti Jakub – Ovocná ulica. 

 

Komisia sa dohodla za rokovaniach komisie v II. polroku 2019 - každú 3. stredu v mesiaci 

o 14,30 hodine.  

 

K bodu 4. programu 
Záver 

Pán Smädo poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.  

  


