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Primátor mesta v zmysle § 22 ods. 15 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej
Bystrici vydáva toto ÚPLNÉ ZNENIE ŠTATÚTU Výborov v mestských častiach a
Občianskych rád v meste Banská Bystrica, tak ako vyplýva z jeho zmien a doplnkov v zmysle
Dodatku č. 1 schváleného uznesením č.41/2019-MsZ z 05.02.2019.

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle §-u 23 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ČI. 1 Štvrtej časti Štatútu Mesta Banská Bystrica vydáva
tento Štatút Výborov v mestských častiach a Občianskych rád v meste Banská Bystrica.

Prvá časť
Výbory v mestských častiach
§1
Zriadenie a postavenie Výborov v mestských častiach
1. Výbory mestských častí (ďalej len Výbor) zriaďuje mestské zastupiteľstvo v mestských častiach
na príslušné volebné obdobie.
2. Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“)môže rozhodnúť o zriadení spoločného výboru pre
viaceré mestské časti, pričom výbor nesmie presiahnuť hranice mestských častí.
3. Členmi Výboru sú poslanci MsZ zvolení vo volebnom obvode vytvorenom pre príslušnú
mestskú časť, alebo príslušné mestské časti.
4. Členmi Výboru môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti alebo
v mestských častiach zvolení mestským zastupiteľstvom.
5. Členov Výboru z radov obyvateľov môžu Výboru navrhnúť poslanci, občianske rady,
obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti alebo v mestských častiach. Spôsob navrhovania
a výberu kandidátov si určí príslušný Výbor.
6. Výbor uznesením schváli kandidátov na členov Výboru z radov obyvateľov. Návrh na voľbu
členov Výboru z radov obyvateľov predloží mestskému zastupiteľstvu predseda Výboru.
7. MsZ odvolá členov Výboru z radov obyvateľov na návrh Výboru po jeho predchádzajúcom
prerokovaní vo Výbore alebo z dôvodu písomného vzdania funkcie člena Výboru. Návrh na
odvolanie členov Výboru z radov obyvateľov predloží mestskému zastupiteľstvu predseda
Výboru.
8. Výbory reprezentujú obyvateľov príslušných mestských častí a podieľajú sa na samospráve
mesta.
9. Prácu Výboru koordinuje a usmerňuje Komisia MsZ, ktorej predmetom činnosti je i rozvoj
mestských častí (ďalej len Komisia MsZ).
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10. Materiálne podmienky pôsobenia Výboru (budova, kancelárie, administratívne vybavenie)
zabezpečuje Výbor v spolupráci s mestským úradom (ďalej len „MsÚ“).
11. Organizačno-technické zabezpečenie Výboru vykonáva predseda, alebo sekretár, ktorého určia
členovia Výboru spomedzi seba alebo na požiadanie Výboru prednosta MsÚ.
12. Výbor si môže schváliť svoj vlastný rokovací poriadok.
13. Hlavným poslaním Výboru je :
a) oboznamovať obyvateľov mestskej časti s rozhodnutiami orgánov mesta,
b) zabezpečovať plnenie úloh zverených im orgánmi mesta,
c) na požiadanie orgánov mesta a MsÚ podávať vyjadrenia a stanoviská,
d) podieľať sa na plnení úloh rozvoja mesta,
e) uplatňovať potreby, záujmy a podnety obyvateľov mestskej časti v orgánoch mesta,
f) predkladať mestskému zastupiteľstvu návrhy na schválenie finančných prostriedkov vo
výdavkovej časti rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok podľa vlastných priorít v
záujme rozvoja mestskej časti a potrieb obyvateľov príslušnej mestskej časti
g) v rámci rámcového plánu akcií plánovať finančné prostriedky podľa priorít danej mestskej
časti na príslušný kalendárny rok.
§2

Oprávnenia Výborov
Výbory sú za účelom podieľania sa na výkone samosprávy oprávnené najmä:
a) predkladať primátorovi mesta, MsZ, mestskej rade (ďalej len „MsR“), komisiám MsZ
návrhy za účelom výkonu samosprávy mesta vo všetkých oblastiach v zmysle ust. § 4, ods.3
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Tretej časti, článku
1, ods. 3 Štatútu za príslušnú mestskú časť (mestské časti), vyjadrenia k navrhovaným
zmenám katastrálneho územia časti mesta, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, k
zmene názvu časti mesta, k návrhom na určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
v príslušných mestských častiach, k stavebným aktivitám na území príslušnej mestskej časti
a k zmenám právnych vzťahov k nehnuteľnému majetku v príslušných mestských častiach,
b) zapájať sa do prípravy návrhu rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok s návrhmi na
potrebu finančných prostriedkov pre mestské časti za účelom výkonu samosprávy, ako aj
činnosti Výborov a Občianskych rád,
c) požadovať riešenie problémov, ktoré sú v kompetencii MsÚ, Mestskej polície a mestských
organizácií ako aj subjektov, ktoré spravujú majetok mesta, predkladať MsR a MsÚ
iniciatívne návrhy a podnety, dávať podnety MsZ na zvolanie verejného zhromaždenia
občanov príslušnej mestskej časti na prerokovanie dôležitých otázok, týkajúcich sa
mestskej časti,
d) požiadať primátora mesta alebo prednostu MsÚ o zabezpečenie účasti odborných
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zamestnancov mesta na zasadnutí Výboru za účelom vysvetlenie odborných otázok,
požadovať od nich na preštudovanie materiály, ktoré sa týkajú jednotlivých mestských častí
a ktoré môžu mať podstatný vplyv na mestskú časť,
e) spolupracovať s Mestskou políciou vo veciach verejného poriadku a ochrany životného
prostredia,
f) za účelom prerokovania dôležitých otázok a úloh týkajúcich sa mestskej časti zvolať
stretnutie s obyvateľmi príslušnej mestskej časti,
g) zriaďovať Občianske rady ako pomocný a poradný orgán Výborov, schvaľovať predsedov
Občianskych rád, zvolených Občianskymi radami.
§3
Povinnosti Výboru
Výbory sú povinné najmä :
a) spolupracovať s primátorom mesta, MsZ a komisiami MsZ, predovšetkým s Komisiou ,
ktorej predmetom činnosti je i rozvoj mestských častí , pri riešení aktuálnych problémov
mestských častí,
b) prostredníctvom Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí predkladať návrhy na riešenie
naliehavých problémov v mestských častiach, tlmočiť orgánom mesta sťažnosti a podnety
obyvateľov mestských častí,
c) najmenej raz za šesť mesiacov zvolať zasadnutie Výbor, spravidla za účasti predsedov
Občianskych rád zriadeným príslušným Výborom,
d) spolupodieľať sa na plnení uznesení MsZ, MsR a komisií MsZ, pokiaľ sa dotýkajú
mestských častí,
e) podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne, zvolať stretnutie s obyvateľmi mestskej
(mestských) časti za účasti Občianskych rád,
f) na požiadanie orgánov mesta sa vyjadrovať k návrhom riešení, týkajúcich sa mestskej časti,
g) predkladať mestskému zastupiteľstvu návrhy na schválenie finančných prostriedkov vo
výdavkovej časti rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok podľa vlastných priorít v
záujme rozvoja mestskej časti a potrieb obyvateľov príslušnej mestskej časti v súčinnosti s
občianskymi radami, mestským úradom a v súčinnosti s občianskym združením,
h) na základe potrieb obyvateľov a priorít v príslušnej mestskej časti schvaľovať ročný
Rámcový plán akcií Výboru na nasledujúci kalendárny rok, najneskôr vždy do 15.
novembra príslušného roka,
i) rozhodovať o spôsobe čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu Mesta na
plnenie úloh Výborov v zmysle § 6 tohto Štatútu
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j) nakladať maximálne hospodárne a efektívne a v súlade s platnými zákonmi, VZN a
smernicami s pridelenými finančnými prostriedkami a s majetkom Mesta, určeným na
činnosť Výborov a Občianskych rád,
k) jedenkrát ročne, spravidla v L štvrťroku, oboznámiť Komisiu MsZ s činnosťou Výboru a
Občianskych rád, zriadených v príslušnom Výbore,
l) pravidelne zasielať sekretárovi Komisie MsZ zápisnice s uzneseniami zo zasadnutí Výboru,
m) dodržiavať zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Štatút mesta Banská
Bystrica, VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mesta Banská Bystrica a ostatné všeobecne
záväzné nariadenia Mesta a tento Štatút,
n) po pridelení finančných prostriedkov informovať vhodným spôsobom prostredníctvom
príslušných organizačných útvarov MsÚ (Radničné noviny, mestská intemetová stránka,
informačné tabule, stretnutie s obyvateľmi a pod.) o výške finančných prostriedkov,
zámeroch využitia v danom roku a skutočnom čerpaní finančných prostriedkov na akcie s
konkrétnym účelom
§4
Predseda a podpredseda VMČ
1) Na čele Výboru je predseda, ktorým je člen Výboru zvolený Výborom. Predsedom výboru môže
byť len poslanec MsZ. Kandidátov na predsedu navrhujú členovia Výboru.
2) Na zvolenie a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
Výboru. Ak pri voľbe nastane rovnosť hlasov, predsedom Výboru sa stane ten kandidát na
predsedu, ktorý vo voľbách poslancov do MsZ získal viac platných hlasov. Ak žiadny z
navrhovaných kandidátov na predsedu nezíska potrebný počet hlasov, predsedom Výboru sa
stane ten člen Výboru, ktorý vo voľbách poslancov do MsZ získal najvyšší počet platných
hlasov.
3) Predseda Výboru riadi a organizuje prácu Výboru, zvoláva a vedie jeho zasadnutia, podpisuje
zápisnice zo zasadnutí, zastupuje Výbor navonok, vykonáva kontrolu plnenia prijatých
uznesení, zúčastňuje sa na kontrolnej činnosti orgánov mesta a na vybavovaní sťažností,
požiadaviek občanov a petícií, týkajúcich sa príslušných mestských častí.
4) Predsedu Výboru počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda zvolený Výborom
§5
Zasadnutia VMČ
1. Zasadnutia Výboru sa konajú podľa potreby, minimálne jedenkrát za šesť mesiacov. Oznámenie
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o zasadnutí zverejní Výboru spôsobom v meste obvyklým (mestská intemetová stránka,
informačné tabule vo volebnom obvode a pod.) najneskôr 3 dni pred zasadnutím
prostredníctvom príslušného organizačného útvaru MsÚ. Výbor je spôsobilý rokovať, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Výbom.
2. Výbor formuluje svoje závery do uznesení a stanovísk.
3. Na prijatie uznesenia a stanoviska Výbom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
jeho členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Výbom.
4. Z každého zasadnutia Výbom sa vyhotovuje zápisnica, ktorej podstatnú časť tvoria uznesenia a
priložená prezenčná listina. Zápisnicu zo zasadnutia zverejní VMČ najneskôr 21 dní po jeho
zasadnutí spôsobom v meste obvyklým (mestská intemetová stránka, informačné tabule v
mestskej časti, a pod.) prostredníctvom príslušného organizačného útvam MsÚ.
5. Zasadnutia Výbom sú verejné.
§6

Financovanie činnosti Výborov
1. Za účelom plnenia úloh Výborov Mesto Banská Bystrica v rámci rozpočtu vyčlení každoročne
formou príspevku alebo dotácie finančnú čiastku vo výške 1,50 Eur na jedného obyvateľa
s trvalým pobytom v príslušnej mestskej časti ku dňu 30. 09. predchádzajúceho rozpočtového
roka.
2. Výbor uznesením najneskôr do 15. novembra predchádzajúceho roka rozhodne o spôsobe a
účele využitia finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu Mesta na plnenie úloh Výborov
v príslušnom roku v členení:
a) finančné prostriedky určené na rozvoj územia mestskej časti s určením účelu a výšky
predpokladaných nákladov na tlačive 1/A - Rámcový plán akcií na rozvoj územia,
zverejnenom na webovom sídle Mesta: www.banskabystrica.sk v časti: Mesto - Výbory v
mestských častiach a občianske rady
b) finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
v platnom znení podľa schváleného Rámcového plánu akcií Výbom na príslušný rok, ktorý
bude súčasťou uznesenia, na tlačive 1/B - Rámcový plán akcií financované z dotácie,
zverejnenom na webovom sídle Mesta: www.banskabystrica.sk v časti: Mesto - Výbory v
mestských častiach a občianske rady.
3. Schválené finančné prostriedky určené na rozvoj územia mestskej časti v zmysle bodu 2 písm.
a) tohto ustanovenia predloží Výbor Mestu Banská Bystrica najneskôr do 20.novembra, ako
návrh Výbom pre ich zaradenie do návrhu rozpočtu Mesta na nasledujúci rozpočtový rok.
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4. Pri stanovovaní účelu použitia prostriedkov vyčlenených v zmysle bodu 2 písm. b) tohto
ustanovenia je Výbor viazaný § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.
10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica (ďalej VZN o dotáciách) s
tým, že ich v uvedených oblastiach využije na organizovanie spoločenských, kultúrnych,
športových, charitatívnych a podobných akcií organizovaných pre obyvateľov mestských častí,
resp. Mesta.
5. Na základe základe rozhodnutia Výboru občianske združenie určené Výborom požiada Mesto
Banská Bystrica o poskytnutie dotácie v zmysle § 12 VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Banská Bystrica na tlačive 2. - Žiadosť o dotáciu dotácie na zabezpečenie
plnenia úloh výborov v mestských častiach v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Banská Bystrica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica, zverejnenom na
webovom sídle Mesta: www.banskabystrica.sk v časti: Mesto - Výbory v mestských častiach a
občianske rady
6. Spôsob posudzovania žiadosti, rozhodnutia o poskytnutí dotácie, uzatvorenie zmluvy,
vyúčtovanie dotácie upravuje VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská
Bystrica a je pre občianske združenia a Výbory záväzné.
7. Vyúčtovanie akcie v zmysle VZN a Zmluvy o poskytnutí dotácie predkladá OZ na tlačive 3. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská
Bystrica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica, zverejnenom na webovom
sídle Mesta: www.banskabystrica.sk v časti: Mesto - Výbory v mestských častiach a občianske
rady
8. Za účelné a hospodárne čerpanie vyčlenených finančných prostriedkov na činnosť Výboru v
súlade s rozpočtom zodpovedá predseda Výboru.
9. Nevyčerpané finančné prostriedky sa do rozpočtu na budúci rok neprenášajú.

Druhá časť
Občianske rady
§7
Zriaďovanie a postavenie Občianskych rád
1. V zmysle čl. 1 ods. 7 Štvrtej časti Štatútu mesta Banská Bystrica Výbory môžu zriadiť
Občiansku radu ako poradný orgán za účelom účasti obyvateľov príslušnej mestskej časti
(mestských častí) na výkone samosprávy mesta. Počet Občianskych rád v jednotlivých
Výboroch nie je obmedzený.
2. O zriadení Občianskej rady informuje Výbor vhodným spôsobom obyvateľov mesta
prostredníctvom Radničných novín, mestskej intemetovej stránky, informačných tabúľ a
pod.
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3. Občianska rada je zložená z obyvateľov mesta s trvalým pobytom v príslušnej mestskej
časti, pre ktorú je Výbor vytvorený a zástupcov podnikateľských subjektov, ktorí majú sídlo
prevádzky, resp. vykonávajú podnikateľskú činnosť v príslušnej mestskej časti.
4. Členov Občianskej rady navrhujú obyvatelia príslušnej mestskej časti, pre ktorú je Výbor
vytvorený.
5. Členov Občianskej rady volí a odvoláva príslušný Výbor.
6. Občianska rada má najmenej 3 členov. Počet členov je nepárny.
7. Na čele Občianskej rady je predseda, ktorého volí Občianska rada. O zvolení predsedu
upovedomí Občianska rada bezodkladne Výbor a Komisiu MsZ.
8. Občianska rada ročne, najneskôr do 30.12. príslušného roka predkladá Výboru správu o
činnosti občianskej rady. V prípade nedodržania tejto povinnosti má Výbor právomoc
rozpustiť nefunkčnú Občiansku radu a zriadiť novú Občiansku radu. Uvedené skutočnosti
musia byť písomne zdokumentované v zápisnici zo zasadania Výboru.
9. Členstvo v Občianskej rade zaniká:
a) písomným vzdaním sa,
b) odvolaním prostredníctvom Výboru,
c) úmrtím,
d) zrušením občianskej rady.
10. Materiálne a finančné podmienky na činnosť Občianskej rady zabezpečuje Výbor.
§8

Zásady činnosti Občianskej rady
1. Zasadnutie Občianskej rady zvoláva jej predseda.
2. Občianska rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok. Oznámenie o
zasadnutí zverejní občianska rada spôsobom v meste obvyklým (mestská intemetová
stránka, informačné tabule vo volebnom obvode a pod. ) najneskôr 3 dni pred zasadnutím
prostredníctvom príslušného organizačného útvam MsÚ.
3. Občianska rada je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov.
4.

Z každého zasadnutia Občianskej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorej podstatnú časť
tvoria uznesenia a priložená prezenčná listina. Zápisnicu zo zasadnutia zverejní Občianska
rada najneskôr 21 dní po jej zasadnutí spôsobom v meste obvyklým (mestská intemetová
stránka, informačné tabule v mestskej časti a pod.)
prostredníctvom príslušného
organizačného útvaru MsÚ.

5. Zasadnutie Občianskej rady je verejné.
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§9
Oprávnenia Občianskych rád
Občianske rady sú oprávnené najmä :
a) prostredníctvom Výboru alebo jeho predsedu predkladať primátorovi mesta, MsZ, MsR,
komisiám MsZ návrhy a podnety za účelom skvalitnenia výkonu samosprávy najmä v
príslušnej mestskej časti,
b) prostredníctvom povereného člena zúčastňovať sa zasadnutí Výboru s hlasom poradným,
c) vyvíjať aktivity medzi obyvateľmi mestskej časti
výkone samosprávnych funkcií,

za účelom spolupráce a pomoci pri

d) spolupracovať so záujmovými združeniami, politickými stranami, hnutiami a
podnikateľskými subjektmi, ktoré majú sídlo prevádzky, resp. vykonávajú podnikateľskú
činnosť v príslušných mestských častiach,
e) prostredníctvom Výboru alebo jeho predsedu predkladať primátorovi mesta, MsZ, MsR,
komisiám MsZ návrhy za účelom zostavenia rozvojového programu mesta a programového
rozpočtu mesta.
§10

Záverečné ustanovenia.
1. Zrušuje sa :
•

Štatút činnosti Výborov a občianskych rád ZD 26/2013 schválený uznesením MsZ č.
993/2013-MsZ zo dňa 11.6.2013,

•

Dodatok č. 1 k Štatútu výborov a občianskych rád ZD 38/2014 schválený uznesením
č. 1185/2013-MsZ zo dňa 10.12.2013.

2. Tento Štatút výborov mestských častí a Občianskych rád bol schválený uznesením MsZ v
Banskej Bystrici číslo 271/2015-MsZ zo dňa 3. novembra 2015 a nadobudol účinnosť dňom
4. novembra 2015.
3. Dodatok č. 1 tohto Štatútu bol schválený uznesením MsZ v banskej Bystrici č. 41/2019-MsZ
dňa 5.2.2019 a nadobudol äčinnosť dňom 5.2.2019.
Ján Nosko
primátor mesta

