Mesto BANSKÁ BYSTRICA
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici

Zápisnica č. 3/2011
Dátum a miesto konania:

14. marca 2011, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie

Účasť členov na začiatku zasadnutia: prítomní - 9
neprítomní - 1
ospravedlnení - 1
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011 – 2013
3. Nájom nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou - Krematórium
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1/
Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici, ktorý navrhol vypustiť
z rokovania bod 3 (Nájom nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou – Krematórium). Momentálne sa
ešte rokuje o konkrétnych podmienkach OVS, čo bude smerovať k zlepšeniu súťažných podmienok.
Predkladateľom uvedeného návrhu je primátor Mesta alebo prednosta MsÚ, oni rozhodnú k akému dátumu
bude materiál predložený do MsZ. Za program rokovania dal hlasovať.
Hlasovanie:
prítomných:9

za: 8

proti:1

zdržal sa:0

U z n e s e n i e č. 30:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania s vypustením bodu 3.
K bodu 2/
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011 – 2013
Diskusia:
RNDr. Topoľský – nenašiel som drobné kapitálové výdavky jednotlivých volebných obvodov (VO)
(opravy lavičiek, chodníkov,...). Ak nebudú prostriedky teraz v rozpočte, nebudú ani v budúcnosti. Ušetriť
môžeme z:
1. Podprogram 1.5: Banská Bystrica má členstvo v 11 organizáciách, sú všetky potrebné, nedá sa ušetriť na
členstve.
2. Nie je v položke 3.1. Právne služby vysoký nárast, z akých dôvodov.
3. Podprogram 2.1.: Nedajú sa znížiť náklady na Radničné noviny, znížiť počet výtlačkov.
Ing. Farkašová – čo sa týka kapitálových výdavkov VO v tomto roku sme o nich neuvažovali.
1. Niektoré členské príspevky za rok 2011 už boli uhradené.
2. Je nárast, ale neobjedáva sa externé právne poradenstvo, v roku 2011 je predpoklad, že dôjde
k ukončeniu dlhodobých súdnych sporov.
3. Počet výtlačkov je na zvážení vedenia Mesta.
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Ing. Novanský – dávam pozmeňovací návrh, aby sa z programu 6. Odpadové hospodárstvo presunulo 110
tisíc € a z programu 8. Doprava presunulo 100 tisíc € do prvku 11.1.6 Krytá plaváreň na pokrytie nákladov
prevádzky.
Ing. Mgr. Katreniak – v minulosti sa dohodlo, že sa vstupné nebude zvyšovať, BPM si vzal úver a Mesto
ho má vykrývať?
Ing. Novanský – náklady nie sú na vykrytie úveru. MUDr. Sninský dostal na prevádzku nafukovacieho
bazénu 540 tisíc € na rok a BPM žiada 440 tisíc € na rok. Aj táto suma si bude vyžadovať opatrenia, zvýšil
sa komfort plavárne, je väčšia spotreby vody a elektriny, plynu (40% energií uberá prístavba). Priemerné
vstupné je niečo cez 1,- €, je nižšie ako bolo predtým a náklady sú vyššie.
Ing. Mgr. Katreniak – ak stále navyšujeme rozpočet na KP, treba zrozumiteľne podrobne uviesť kritériana čo jednotlivé položky pôjdu. Argument, že MUDr. Sninský dostal toľko prostriedkov, nie je argument.
Ing. Novanský – potom navrhujem, aby všetci riaditelia spoločnosti Mesta vypracovali dôvodové správy.
Bc. Gajdošík – ak sa Mesto prihlási k sociálnemu programu, bude musieť prevádzkovateľ KP hľadať
zvýšenie príjmov v náraste vstupného.
Ing. Šabo – 8 rokov dozadu bolo avízované, aby sa vstupné upravilo, ale členovia dozornej rady
nesúhlasili. Vstupné sa malo upraviť na začiatku, dnes to mohlo byť za nami – zrušíme zľavy a budeme sa
správať trhovo.
Mgr. Pirošík – plávanie občanov nie je priorita, ale zabezpečovanie financovania dopravy a odpadov je
zákonná povinnosť Mesta. Návrh zmeny – presun financií z odpadov a dopravy na KP bude protizákonný.
prítomných: 9

Hlasovanie:
proti:2 (Katreniak, Pirošík)

za: 7

zdržal sa:0

U z n e s e n i e č. 31:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť na návrh
Ing. Novanského schvaľuje presun 210 tisíc € v prospech Krytej plavárne.
Diskusia:
Bc. Gajdošík – navrhujem, aby zmena návrhu kapitálového rozpočtu k 14.03.2011- Zimný štadión,
rekonštrukcia tribúny a zázemia nebola 130 tisíc €, ale 200 tisíc €, navýšenie kryť zvýšením KP.
Ing. Mgr. Katreniak – do zimného štadióna sa dali veľké peniaze, položku netreba navyšovať, nepatrí
k základným funkciám Mesta.
prítomných: 9

za: 7

Hlasovanie:
proti:2

zdržal sa:0

U z n e s e n i e č. 32:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť na návrh
Bc. Gajdošíka schvaľuje navýšenie návrhu kapitálového rozpočtu Zimný štadión, rekonštrukcia tribúny
na sumu 200 tisíc €.
Diskusia:
RNDr. Topoľský - v zmene návrhu rozpočtu k 14.03.2011 bod 2 SŠTZ je nárast 38 500,- €, načo je
príspevok. Obrovská suma na korčuľovanie - podprogram 11.5. Podprogram 10.4. Podpora výchovnovzdelávacích činností - prečo sa znižujú prostriedky z 301 551,- € na 237 500,- €. Podprogram 12.5.
Podpora kultúry grantovým systémom – je len jeden príspevok cielene určený Divadlu z pasáže, n. o.
Ing. Farkašová – k navýšeniu na podprograme 11.5. SŠTZ došlo z dôvodu zlúčenia prvkov, ktoré boli v
roku 2010 uvedené samostatne. Bude to bližšie rozpísané v materiáli na MsZ v úvodnej správe.
Podprogram 10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností - takýto návrh sme dostali od Mgr. Kútika.
MUDr. Hlaváč – podprogram 12.5. Podpora kultúry grantovým systémom. Divadlo z pasáže dostáva
peniaze na priamo každý rok a ostatné organizácie si musia príjem vysúťažiť.
Ing. Farkašová – Divadlo z pasáže je nezisková organizácia Mesta a dotácia neide podľa VZN a ostatné
dotácie sú predmetom rokovania kultúrnej komisie.
Ing. Kašper - podpora kultúry grantovým systémom činí 89 630,- € a podpora športu grantovým
systémom činí 23 286,- € na celý rok, nie je to málo. Prečo bola znížená suma dotácie na šport.
Ing. Farkašová – udiala sa zmena v rozdeľovaní výnosu podielových daní, preto je suma nižšia a zároveň
je v návrhu rozpočtu podpora športu aj na iných položkách.
Ing. Kašper – v podprograme 8.3. Trolejbusová doprava je nárast. Je to na nákup nových trolejbusov?
Situácia je teraz iná ako v minulosti, mal by byť opačný trend, rozpočet na tejto položke by mal klesať.
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Ing. Farkašová – v materiáli do MsZ to rozpíšeme podrobne, nárast na 1 760 tisíc € je na bežnú prevádzku
v danom roku aj na úhradu straty minulých rokov.
Mgr. Pirošík – v zmene návrhu rozpočtu k 14.03.2011– budovanie trvalých stanovíšť pre kontajnery.
Budovanie stanovíš považujem za prioritu, chcem dať návrh, aby 10 000,- € kapitálových výdavkov sa dali
do bežných výdavkov.
Ing. Farkašová – nie je potrebný presun, stále je to v rámci vyrovnanosti rozpočtu a súčasne má to
charakter kapitálového výdavku.
Ing. Škantár – zadĺženosť v doprave sa nedá rozpustiť do 2 - 3 rokov?
Ing. Farkašová – už v roku 2011 máme splatiť odloženú stratu z predchádzajúcich rokov.
Ing. Škantár – v zmene návrhu rozpočtu k 14.03.2011 – Štúdia cestovného ruchu, ako sme došli k sume
33 tisíc €, sú pripravené plány na cestovný ruch.
Mgr. Rybár – sú pripravené, Mesto Banská Bystrica bude pretvorené na centrum cestovného ruchu,
budete informovaní.
Ing. Novanský – navrhujem zrušiť Živú panorámu na STV 2, vypovedať zmluvu a prostriedky použiť na
vybudovanie stanovíšť odpadových košov.
Hlasovanie:
prítomných:9

za: 9

proti:0

zdržal sa:0

U z n e s e n i e č. 33:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť na návrh
Ing. Novanského navrhuje schváliť na MsZ dňa 29.03.2011 zrušenie Živej panorámy a použitiť
prostriedky na vybudovanie stanovíšť odpadových košov.
Diskusia:
RNDr. Topoľský – bude sa ešte upravovať táto verzia Návrhu rozpočtu do MsZ.
Ing. Farkašová – zmeny sa týkajú len písomného dopracovania finálnej verzie + dopracovanie
pozmeňovacích návrhov. Zajtra môžeme vyvesiť rozpočet na verejnej tabuli Mesta s úpravami tohto, čo sa
tu odhlasovalo.
Mgr. Pirošík – je treba nájsť peniaze na kapitálové výdavky jednotlivých volebných obvodov, aby výbory
mohli rýchlejšie konať, aby mali reálne peniaze, ako to bolo do roku 2006.
Bc. Gajdošík – poslancov rozdeľuje príslušnosť ku volebným obvodom. Malé VO chcú celkovú sumu,
veľké VO chcú peniaze na každého občana.
Ing. Kašper - Treba sa dohodnúť v poslaneckých kluboch, aby dohoda bola súčasťou rozpočtu pre budúci
rok.
RNDr. Topoľský – mala by sa nájsť v rozpočte suma na minimalizovanie prašnosti, na častejšiu údržbu
ciest (polievanie).
Ing. Novanský – dávam hlasovať za Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011 – 2013
s uvedenými zmenami.
Hlasovanie:
prítomných: 9
za: 7
proti:0
zdržal sa:2
U z n e s e n i e č. 34:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
schváliť Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011 – 2013 s uvedenými zmenami na MsZ
dňa 29.03.2011.
K bodu 3
Nájom nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou – Krematórium – bod vypustený
K bodu 4/
Rôzne
Voľby neposlancov za členov Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta a podnikateľskú činnosť
Zoznam záujemcov, v poradí, ako boli podania predložené Ing. Novanskému:
1. Ing. Iveta Sásiková
2. PhDr. Peter Vaňo
3/4

3.
4.
5.
6.

Doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Ing. Elena Hegerová, PhD.
JUDr. Štefan Turek
Peter Magerčiak

Ing. Iveta Sásiková
prítomných: 9
za: 9
PhDr. Peter Vaňo
prítomných: 9
za: 9
Doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
prítomných: 9
za: 3
Ing. Elena Hegerová, PhD.
prítomných: 9
za: 3
JUDr. Štefan Turek
prítomných: 9
za: 8
Peter Magerčiak
prítomných: 9
za: 3

Hlasovanie:
proti:0

zdržal sa:0

proti:0

zdržal sa:0

proti:0

zdržal sa:6

proti:0

zdržal sa:6

proti:0

zdržal sa:1

proti:0

zdržal sa:6

U z n e s e n i e č. 35:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
navrhuje za členov komisie neposlancov - Ing. Ivetu Sásikovú, PhDr. Petra Vaňu, JUDr.
Štefana Tureka schváliť na MsZ dňa 29.03.2011.
K bodu 5/
Záver
Banská Bystrica, 14.03.2011
Zapísala: Janka Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie
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