Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestských častí VO č. 1 Banská Bystrica
Zo dňa 13. 11. 2018

Dátum, miesto konania: zasadnutie bolo zvolané dohodou poslancov aktuálne prítomných vo
Veľkej sieni na začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva 13. 11. 2018 z dôvodov
uvedených nižšie.
Prítomní členovia Výboru mestskej časti 1 (ďalej len VMČ): Pavol Katreniak (zasadanie
viedol), Jaroslav Kuracina, Stanislav Mičev, Marcel Pecník
Priebeh:
1. Úprava plánu činnosti na r. 2018
2. Návrh plánu činnosti na r. 2019
Ad 1:
Z dotácie 1,50 €/občana zostáva nevyužitých 2 685 €. Z dôvodu reálneho čerpania
prostriedkov VMČ v r. 2018 je vhodné pristúpiť k zmene rozpočtu mesta Banská Bystrica
a zároveň odsúhlasiť zmenu plánu činnosti.
Peniaze z VMČ1, ktoré sa doteraz neminuli a do konca roka sa podľa vyjadrení predsedov
občianskych rád Centrum, Uhlisko, Senica a Šalková minúť nestihnú, by padli do fondu
minulých rokov.
Predsedovia občianskych rád pripravili tento podklad natesno a p. Branislav Bosák ho
sumoval ešte aj deň pred dnešným mestským zastupiteľstvom;
Zmeny museli byť odkonzultované v ekonomickom odbore aj v ZAaRES, čo sa podarilo;
Dnešný deň je poslednou možnosťou na predloženie zmeny rozpočtu mesta Banská Bystrica
z bežných výdavkov na rozvoj územia.
Predložené návrhy:
• nerozširujú počet akcií (položiek) plánu na r. 2018;
• menia názov jednej akcie na Uhlisku (požiadavka p. Kapsiara);
• navyšujú financie na už naplánované akcie na Uhlisku, Senici a Šalkovej;
• navyšujú prostriedky na existujúcu akciu rozvoja územia v centre.
1. Predložená zmena financií z bežných výdavkov na rozvoj územia:
Je potrebné dokončiť čiastočne realizovanú výmenu ping-pongových stolov na Sídlisku
Prednádražie, kde na dokončenie 2 000 €. Z toho dôvodu sa čiastka vo výške 2 000 € navrhuje
presunúť na rozvoj územia – podklad pod stolnotenisový stôl – vnútroblok Jegorovova 2-8.
Reálnosť akcie bola odkonzultovaná so ZAaRES aj ekonomickým odborom, ktorý pripravil
nasledujúci návrh uznesenia.
9 Návrh uznesenia:
VMČ navrhuje mestskému zastupiteľstvu presun rozpočtovaných prostriedkov vo výške
2 000 € z bežných výdavkov podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta do bežného
príspevku príspevkovej organizácie ZAaRES s účelom dofinancovať práce súvisiace s
výmenou betónového stola – vnútroblok Jegorovova č. 2-8.

za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – uznesenie bolo schválené
2. Predložená zmena financií bežných výdavkov už existujúcich akcií:
Zvyšok prostriedkov 685 € sa navrhuje vyčerpať na zvýšenie rozpočtu na nasledovné akcie:
•
•
•
•

Stretnutie seniorov - Senica, zvýšenie zo 150 € na 250 €
Mikuláš pre deti - Senica, zvýšenie zo 150 € na 250 €
Tradičná zabíjačka v Senici, zvýšenie zo 163 € na 350 €
Stretnutie jubilantov - Šalková, zvýšenie z 1250 € na 1330 €

9 Návrh uznesenia:
VMČ schvaľuje: zmenu rozpočtu plánu v r. 2018 takto: Stretnutie seniorov - Senica,
zvýšenie zo 150 € na 250 €, Mikuláš pre deti – Senica: 250 € , Tradičná zabíjačka
v Senici: 350 €, Stretnutie jubilantov – Šalková: 1330 €
za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – uznesenie bolo schválené
3. Zmena akcie v pláne na r. 2018:
Z OR Uhlisko prišla požiadavka na zmenu akcie v pláne. Výlet autobusom – príspevok na
dopravu DC Uhlisko, 200 €, ktorý sa nekonal, využiť na akciu „Vianočné posedenie v DC
Uhlisko“. Navrhuje sa odsúhlasiť zmenu názvu akcie a čiastku 200 € na plánovaný mesiac
realizácie 12/2018.
9 Návrh uznesenia:
VMČ schvaľuje zmenu akcie č. 7 Rámcového plánu akcií financovaného z dotácie na
rok 2018 „Výlet autobusom príspevok na dopravu DC Uhlisko“ na akciu „Vianočné
posedenie v DC Uhlisko“, termín konania v mesiaci 12/2018 s nezmenenou výškou
výdavkov 200 €.
za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – uznesenie bolo schválené
4. Spresnenie názvu akcie:
Z OR Šalková prišla požiadavka na spresnenie názvu akcie č.16 Rámcového plánu akcií
financovaného z dotácie na rok 2018 „Brigáda na nákup materiálu“ na akciu „Brigáda v
budove evidovanej v majetku mesta – nákup materiálu na opravu a údržbu nehnuteľnosti“,
ktorá sa bude realizovať v mesiaci 11/2018 s nezmenenou výškou výdavkov 200 €.
9 Návrh uznesenia:
VMČ mení názov akcie č.16 Rámcového plánu akcií financovaného z dotácie na rok
2018 „Brigáda na nákup materiálu“ na akciu „Brigáda v budove evidovanej v majetku
mesta – nákup materiálu na opravu a údržbu nehnuteľnosti“
za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – uznesenie bolo schválené
Ad 2:
Dňa 22. 11. 2018 sa uskutoční mestské zastupiteľstvo v novom zložení. Pritom dôjde k zmene
výborov mestských častí. Zároveň je však potrebné dodržať lehoty uvedené vo Všeobecne
záväznom nariadení Mesta BB č. 10/2015 o poskytovaní dotácií s dodatkom VZN č. 15/2016.
Z uvedených dôvodov VMČ pripravil návrh plánu práce na r. 2019 pre obidva budúce výbory
mestských častí (VMČ1, VMČ2). Pri jeho zostavovaní vychádzal z požiadaviek doručených

od predsedov OR Centrum, Uhlisko, Šalková a Senica, z plánu činnosti na r. 2018 a z počtu
obyvateľov v jednotlivých častiach. Predložený plán na r. 2019 budú môcť budúce VMČ1
a VMČ2 zmeniť v položkách, ktoré budú mať v pôsobnosti. Návrh plánu a rozdelenie
prostriedkov na administratívu vo variantoch je uvedený v prílohách k tejto zápisnici.
9 Návrh uznesenia:
VMČ schvaľuje Rámcový plán akcií financované z dotácie na rok 2019 podľa pripojenej
prílohy s potrebou dopracovania administratívnych výdajov a výdajov na účtovníctvo
podľa predložených variantov a po dohode budúceho VMČ1 resp.VMČ2 s OZ
centrumBB.sk.
za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – uznesenie bolo schválené
Zapísal: P. Katreniak
Prílohy:
• Ramcovy plan 2019 navrh za OR
• Prostriedky 2019 podla obyvatelov

