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

Zápisnica č. 02/2013
Dátum a miesto konania:

11. februára 2013, 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 - 11
neprítomní - 2
ospravedlnení - 2
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 - 2015
3. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
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. Za predložený program
rokovania dal hlasovať.
prítomných:11

Hlasovanie za schválenie programu:
za:11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania v uvedenom poradí.
Uznesenie č. 55 bolo schválené.
K bodu 2/
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 - 2015
Diskusia:
Ing. Slaný – v kapitole Príjmy bol najväčší pokles bežných príjmov 500 tis eur. v podielových daniach. V
kapitálových príjmoch odhadujeme úspešnosť drobných odpredajov o 150 tis eur viac ako bolo v roku
2012, v čom ešte nie je zarátaný odpredaj bývalej ZŠ Okružná. Čo sa týka príjmových finančných operácií
v roku 2013 plánujeme zobrať len také úvery, ktoré sú určené na spolu-financovanie a financovanie
projektov. V kapitole Výdavky platí priorita platiť len staré záväzky, zákonné úvery v banke.
Zmeny v návrhu:
- dotácie – navýšenie na sumu 300 tis eur, čo je navýšenie o 100 tis eur oproti roku 2012
- školstvo – zmeny zo strany štátu zníženie príjmov na CVČ o 500 tis eur + navýšenie 5% miezd na
pedagogických a nepedagogických zamestnancov, dofinancovanie 287 tis eur preneseného výkonu a 235
tis eur originálnych kompetencií, sumy sú zatiaľ nadizajnované, ale do 30.06.2013 sa bude musieť otvoriť
problematika naplnenia príjmov
- mzdy zamestnancov Mesta je pokles 5,7%, najviac MsÚ a MsP
- znížená položka na údržbu a opravu miestnych komunikácií – memorandum šetrenia 10% na službách
Mgr. Pirošík – položil nasledovné podnety a otázky:
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príjmy: prečo je v položke Sankcie v daňovom konaní plánovaná suma 0 eur
príjmy: plánuje sa predaj podnikateľského inkubátora
príjmy: aký je plánovaný úver na Koncepciu parkovania v meste, jedná sa o Sásovú
výdavky: projektová dokumentácia pre projekt „More“
kapitálové výdavky: budú ich mať len VO č. 2 a VO č. 5, o čo ide
výdavky: na služby SBS sa plánuje 85 tis eur, nemohla by túto činnosť v rámci úspor vykonávať
MsP – podnet
− výdavky: rozpočet na úkony spojené s voľbami refunduje štát
− výdavky: návrh na rokovanie s inou TV, napr. TV ESO – sumu prerozdeliť- odporúčanie
Ing. Mgr. Katreniak - ako je to s detskými ihriskami. Plánovalo sa vybudovať v každom VO jedno
ihrisko.
Ing. Slaný – príspevok na údržbu sa dáva ZAaRES-u, s vybudovaním nových detských ihrísk v roku 2013
sa nepočíta.
p. Petrovič – vyjadril stanovisko hlavného kontrolóra mesta: odporúča predložený návrh rozpočtu
schváliť.
Bc. Gajdošík – bol problém s vyvesením rozpočtu, môže to spôsobiť legislatívny následok?
Ing. Farkašová - v dobe, keď rozpočet mal byť zverejnený sa na návrhu rozpočtu ešte pracovalo.
Ing. Slaný – na rokovaní komisie dňa 28.01.2013 bolo poslancom, členom komisie o tejto situácií podané
info.
−
−
−
−
−
−

prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:2

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2013 – 2015 schváliť na MsZ dňa
12.02.2013.
Uznesenie č. 56 bolo schválené.
K bodu 3/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
B 12 / NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 5
Žiadateľ:
Stavba:
na LV č. 2724
Pozemky :

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Jána Kollára 22, Banská Bystrica, IČO 31094970
Kaštieľ Radvanských, súp. č. 2067, situovaný na pozemku parc. č. C KN 3357, zapísaná

parc. č. C KN 3357 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 938 m²
parc. č. C KN 3358/2 – ostatné plochy o výmere 15 658 m²
Výmera:
17 596 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Sládkovičova
Účel:
kultúrno – spoločenské, edukačné a reprezentatívne účely
Doba nájmu: na dobu určitú – 40 rokov
Navrhovaná cena :
1,- euro ročne bez poskytnutých služieb
Diskusia:
Ing. Muroň – mesto dostalo ponuku od Akadémie umení v Banskej Bystrici, s tým, že tam bude
vytvorené školsko – kultúrno - spoločenské centrum. Financovanie kompletnej rekonštrukcie by malo byť
financované z väčšej časti grantami. Pôvodne kaštieľ chceli rekonštruovať menšinové zväzky –
celoslovenské centrum menšinových národnosti.
Ing. Novanský – bude mať Mesto aj spätnú väzbu o realizovaní projektu?
Ing. Muroň – bude to zakotvené v zmluve.
Ing. arch. Keleman – celý kaštieľ s parkom je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka, je to potrebné
zaviazať v zmluvne.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za:11
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča nájom nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
12.02.2013.
Uznesenie č. 57 bolo schválené.
K bodu 4/
Rôzne
K bodu 5/
Záver
Ing. Novanský – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 11.02.2013
Zapísala: Janka Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie

3/3

