Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici zo dňa 09 júna 2008 konanej na Mestskom
úrade v Banskej Bystrici
Prítomní
Prizvaní

:
:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie – predseda FK
2. Návrh na odpredaj a nájom majetku vo vlastníctve mesta Banská Bystrica
3. Rôzne
4. Záver
K bodu 1/
Zasadnutie komisie viedol Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť.
K bodu 2/

A/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1
1. Pozemok parc. č. C KN 1941/188 – ostatné plochy o výmere 25 m², kat. územie Banská
Bystrica (ul. Na Karlove), zameraný v geom. pláne č. 32024789-15/2008, over. dňa
11.03.2008, pre Petra Laššáka, trvale bytom Družby 10, Banská Bystrica
Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti za účelom
výstavby garáže.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP, ÚR a odpady sa nevyžaduje, nakoľko ide o odpredaj
pozemku do výmery 100 m2 .
Cena pozemku zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 570,- Sk za 1 m².
Navrhovaná cena je 570,- Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 25 m² predstavuje kúpnu
cenu 14 250,- Sk.
Ing.Mgr.Katreniak – pri odpredaji zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2 z 570,-Sk na 1200,-Sk
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2
prítomných: 8
za:
2
proti:
2
zdržal sa:
4
2. Pozemok parc. č. C KN 1941/187 – ostatné plochy o výmere 19 m², kat. územie Banská
Bystrica (ul. Na Karlove), zameraný v geom. pláne č .32024789-15/2008, over. dňa
11.03.2008, pre Mgr. Róberta Račáka a manž. Martinu Račákovú rod. Pôbišovú, obaja trvale
bytom Hečkova 4A, Banská Bystrica
Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti za účelom
výstavby garáže.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP, ÚR a odpady sa nevyžaduje, nakoľko ide o odpredaj
pozemku do výmery 100 m2.
Cena pozemku zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 570,- Sk za 1 m².
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Navrhovaná cena je 570,- Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 19 m² predstavuje kúpnu
cenu 10 830,- Sk.
Ing.Mgr.Katreniak – pri odpredaji zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2 z 570,-Sk na 1200,-Sk
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2
prítomných: 8
za:
2
proti:
2
zdržal sa:
4
3. Pozemok parc. č. C KN 1941/186 – ostatné plochy o výmere 19 m², kat. územie Banská
Bystrica (ul. Na Karlove), zameraný v geom. pláne č .32024789-15/2008, over. dňa
11.03.2008, pre Ing. Jána Račáka a manž. Vieru Račákovú rod. Úradníkovú, obaja trvale
bytom Tatranská 95, Banská Bystrica
Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti za účelom
výstavby garáže.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP, ÚR a odpady sa nevyžaduje, nakoľko ide o odpredaj
pozemku do výmery 100 m2.
Cena pozemku zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 570,- Sk za 1 m².
Navrhovaná cena je 570 Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 19 m² predstavuje kúpnu cenu
10 830,- Sk.
Ing.Mgr.Katreniak – pri odpredaji zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2 z 570,-Sk na 1200,-Sk
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2
prítomných: 8
za:
2
proti:
3
zdržal sa:
3
4. Pozemok parc.č. C KN 4945 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m², kat. územie
Banská Bystrica (ul. Mičinská cesta) pre Magdalénu Šemetkovú rod. Roštárovú, trvale bytom
Národná 15, Banská Bystrica.
Žiadateľka požiadala Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou garáže ev.č. 1317.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP,ÚR a odpady sa nevyžaduje, nakoľko ide o odpredaj
pozemku do výmery 100 m².
Cena pozemku zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 1300,- Sk za 1 m².
Navrhovaná cena je 1300,- Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 26 m² predstavuje kúpnu cenu
33 800,- Sk.
5. Pozemky parc.č. C KN 518/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m², C KN 518/10
– ostatné plochy o výmere 96 m², spolu o výmere 121 m², kat. územie Banská Bystrica (ul.
Partizánska cesta), zamerané v geom.pláne č. 10829628-017/2006, over. dňa 06.06.2007 pre
Jána Homolu, trvale bytom Selce, Partizánska č. 52, Banská Bystrica.
Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovaných nehnuteľností za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou garáže súp.č. 8804
umiestnenej na pozemku parc.čís. C KN 518/8 a prístupu do uvedenej stavby. Stavba garáže
je podľa výpisu z LV č. 1355 vlastníctvom žiadateľa.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP,ÚR a odpady je uvedené v zápisnici zo dňa 07.02.2008 pod
bodom 3b).
Cena pozemku zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 800,- Sk za 1 m².
Navrhovaná cena je 800,- Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 121 m² predstavuje kúpnu cenu
96 800,- Sk.
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Ing.Mgr.Katreniak – pri odpredaji zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2 z 800,-Sk na 1200,-Sk
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2
prítomných: 8
za:
1
proti:
0
zdržal sa:
7
6. Pozemok parc. č. C KN 1204/45 – ostatné plochy o výmere 2995 m², kat. územie Banská
Bystrica ( Nám. Slobody) pre V A V invest, s.r.o., Malachitová 13, Banská Bystrica, IČO
31 615 325.
Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou súp.č. 203 - bývalý Dom
kultúry, ktorého je podľa výpisu z LV č. 2124 vlastníkom .
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP, ÚR a odpady je uvedené v zápisnici zo dňa …............ pod
bodom …..........
Cena pozemku zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 2 900,- Sk za 1 m².
Cena pozemku zistená v znaleckom posudku č. 24/2008 znalca Ing. Miloša Roháča zo dňa
03.06.2008 je 3 029,36 Sk za 1 m².
Navrhovaná cena je 3 029,36 Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 2995 m² predstavuje
kúpnu cenu 9 072 933,20 Sk, zaokrúhlene 9 070 000,- Sk.

Volebný obvod č. 3
7. Pozemky parc. č. C KN 3006/1 – záhrady o výmere 566 m², parc. č. C KN 3006/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2,spolu o výmere 721 m², kat. územie Banská
Bystrica (ul. Cesta na štadión), zamerané v geom. pláne č .43260233-15/2008, over. dňa
14.03.2008, pre Jozefa Lovása, trvale bytom Tatranská 107, Banská Bystrica, obchodné
meno Jozef Lovás-LO STAV, IČO 30562350, miesto podnikania Tatranská 107, Banská
Bystrica.
Na návrh predkladateľa sa tento bod vypúšťa na prerokovanie.
8. Pozemok parc.č. C KN 2519/16 – ostatné plochy o výmere 200 m², kat. územie Radvaň
(ul.Poľná-Malachovská cesta), zameraný v geom.pláne č. 33/2008, over. dňa 21.05.2008 pre
Ondreja Kučeru a manž. Zuzanu Kučerovú rod. Kútnu, obaja trvale bytom Poľná 37, Banská
Bystrica.
Žiadatelia požiadali Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti za účelom
výstavby dvojgaráže v bezprostrednej blízkosti stavby predajne a bytu súp.č.6949
umiestnenej na pozemku parc.č. C KN 2518/4, ktorých vlastníkmi sú podľa výpisu z LV č.
670.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP,ÚR a odpady je uvedené v zápisnici zo dňa 19.03.2008 pod
bodom 8c).
Cena pozemku zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 500,-Sk za 1 m².
Navrhovaná cena je 500,- Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 200 m² predstavuje kúpnu cenu
100 000,- Sk.
Ing.Mgr.Katreniak – pri odpredaji zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2 z 500,-Sk na 1200,-Sk
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2
prítomných: 8
za:
7

4
proti:
0
zdržal sa:
1
9. Pozemok parc.č. C KN 2518/6 – záhrady o výmere 129 m², kat. územie Radvaň (ul.PoľnáMalachovská cesta), zameraný v geom.pláne č. 11929430-11/2008 , over. dňa 16.04.2008 pre
Ing. Radomíra Škubala a manž. Ing. Zdenu Škubalovú rod. Hautovú, obaja trvale bytom
Poľná 35, Banská Bystrica.
Žiadatelia požiadali Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovanej nehnuteľnosti za účelom
rozšírenia záhrady pri rodinnom dome súp.č. 5247 umiestnenom na pozemku parc.č. C KN
2511, ktorý je podľa výpisu z LV č. 562 ich vlastníctvom. Vo vlastníctve žiadateľov sú aj
susediace pozemky parc.č.C KN 2512 , C KN 2518/2,C KN 2519/1.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP,ÚR a odpady je uvedené v zápisnici zo dňa 07.02.2008 pod
bodom 3e).
Cena pozemku zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 500,- Sk za 1 m².
Navrhovaná cena je 500,- Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 129 m² predstavuje kúpnu cenu
64 500,- Sk.
Ing.Mgr.Katreniak – pri odpredaji zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2 z 500,-Sk na 1000,-Sk
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2
prítomných: 8
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
3

Volebný obvod č. 4
10. Pozemky parc.č. C KN 503/7 – záhrady o výmere 88 m², C KN 1734/14- ostatné plochy o
výmere 8 m², C KN 1734/15 – ostatné plochy o výmere 2 m², spolu o výmere 98 m², kat.
územie Kostiviarska (ul. Ovocná), zamerané v geom.pláne č. 31628826-5/2008, over. dňa
26.03.2008 pre Emila Jančova a manž. Annu Jančovú rod. Ľuptákovú, obaja trvale bytom
Ovocná 6, Banská Bystrica.
Žiadatelia požiadali Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovaných nehnuteľností za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré užívajú ako záhradu pri rodinnom dome
súp.č. 6232 umiestnenom na parc.č. C KN 501/1 a C KN 501/2, ktorý je podľa LV č. 580 ich
vlastníctvom.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby je z územného hľadiska doporučujúce.
Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP,ÚR a odpady sa nevyžaduje, nakoľko ide o odpredaj
pozemkov do výmery 100 m².
Cena pozemkov zistená v Cenovej mape mesta Banská Bystrica je 190,- Sk za 1 m².
Navrhovaná cena pozemkov je 190,- Sk za 1 m², čo pri celkovej výmere 98 m² predstavuje
kúpnu cenu 18 620,- Sk.
Ing.Mgr.Katreniak – pri odpredaji zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2 zo 190,-Sk na 300,-Sk
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2
prítomných: 8
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
2
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B/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ so zriadením vecného bremena

Volebný obvod č. 4
11. Pozemky parc. číslo C KN 2495/169 zastavané plochy o výmere 120 m², CKN 2495/170
zastavané plochy o výmere 95 m², CKN 2495/171 zastavané plochy o výmere 38 m² kat.
území Sásová (Ulica Rudohorská) oddelené Geometrickým plánom číslo 31559956-431/07
over. dňa 17.8.2007 a Geometrickým plánom číslo 31559956-425/07 over. Dňa 20.7.2007,
pre VIX s.r.o., Poľná 17, Žilina, IČO: 31 565 590, so zriadením bezodplatného vecného
bremena na pozemkoch parc. číslo C KN 2495/169 a parc. č. C KN 2495/171 v prospech
oprávneného z vecného bremena Mesto Banská Bystrica v povinnosti povinného VIX s.r.o.,
Poľná 17, Žilina, IČO: 31 565 590 strpieť prechod verejnosti cez pozemky parc. číslo C KN
2495/169 a parc. č. C KN 2495/171.
Žiadateľ požiadal Mesto Banská Bystrica o kúpu špecifikovaných nehnuteľností pozemkov
za účelom majetkoprávneho vysporiadania, nakoľko podľa výpisu z LV č. 1169 je vlastníkom
stavby súp. č. 6861 nachádzajúcej sa na pozemku 2495/38.
Stanovisko MsÚ, Odboru rozvoja a výstavby k odpredaju pozemkov je z územného hľadiska
doporučujúce. Stanovisko Komisie MsZ pre ŽP, ÚR a odpady je uvedené v zápisnici zo dňa
19.3.2008 pod 8/f.
Cena pozemkov podľa cenovej mapy Mesta Banská Bystrica je 700,- Sk/m².
Cena susediacich pozemkov C KN 2495/169 zistená v znaleckým posudkom č. 502007
znalca Ing. Júlie Sýkorovej zo dňa 07.09.2007 je 840,- Sk/m².
Navrhovaná cena pozemkov je 840,- Sk/m², čo pri celkovej výmere 253 m² predstavuje
kúpnu cenu
212 520,- Sk.
Ing.Mgr.Katreniak – pri odpredaji zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2 z 840,-Sk na 1 200,-Sk
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča zvýšiť kúpnu cenu za 1 m2
prítomných: 8
za:
1
proti:
7
zdržal sa:
0

C/ NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ formou kúpy
Volebný obvod č. 1
12. Pozemok parc. č. C KN 4787/4 – ostatná plocha o výmere 270 m2, kat. územie Banská
Bystrica, vytvorený GP č. 14419475-043/07 overeným Správou katastra Banská Bystrica dňa
19.06.2007 od Ing. Vladimíra Straku, trvale bytom Adámiho 15, Bratislava
formou kúpi do výlučného vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271.
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica 1 300,- Sk za 1m2.
Navrhovaná cena pozemku je cena dohodou vo výške 1 500,- Sk za 1m2, čo pri výmere 270
m2 predstavuje kúpnu cenu pozemku 405 000,- Sk.
Nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica nadväzuje na Uznesenie MsZ
č. 104/2007 zo dňa 21.08.2007, ktorým MsZ schválilo nadobudnutie majetku do vlastníctva
mesta
Banská Bystrica v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov z
dôvodu realizácie výstavby ihriska v areáli Základnej školy Golianova ulica v Banskej
Bystrici.
Majetkovoprávne vysporiadanie citovaného pozemku nebolo doteraz uskutočnené z dôvodu
prebiehajúceho dedičského konania na horeuvedenej nehnuteľnosti.

6
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča nadobudnutie nehnuteľností formou kúpy
prítomných: 8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0

D/ ZMENA ČASTI UZNESENIA
Volebný obvod č. 1
13. Uznesením MsZ č. 182/2008 zo dňa 27.03.2008 bol pod bodom II/A/5 schválený
odpredaj nehnuteľností :
Pozemky parc.čís. C KN 5352/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1191 m², C KN 5352/3 –
trvalé trávne porasty o výmere 1931 m², C KN 5353/2 – orná pôda o výmere 1989 m², C KN
5353/3 – orná pôda o výmere 1133 m², spolu o výmere 6244 m², kat. územie Banská Bystrica
(v lokalite na juh od rieky Hron a pod Východnou priemyselnou zónou Majer-Šalková) pre
Mgr. Pavla Valenta a manž. Miroslavu Valentovú rod. Čechovskú, obaja trvale bytom
Rybárska 32, Sliač v kúpnej cene 108 200,- Sk za celkovú výmeru 6244 m².
Po zaslaní oznámenia o schválení odpredaja pozemkov Mgr. Pavol Valent oznámil, že jeho
osobný stav je rozvedený a nehnuteľnosti nadobudne do svojho výlučného vlastníctva.
Navrhuje sa nasledovná zmena uznesenia:
Pozemky parc.č. C KN 5352/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1191 m², C KN 5352/3 –
trvalé trávne porasty o výmere 1931 m², C KN 5353/2 – orná pôda o výmere 1989 m², C KN
5353/3 – orná pôda o výmere 1133 m², spolu o výmere 6244 m², kat. územie Banská Bystrica
(v lokalite na juh od rieky Hron a pod Východnou priemyselnou zónou Majer-Šalková) pre
Mgr. Pavla Valenta, trvale bytom Rybárska 32, Sliač v kúpnej cene 108 200,- Sk za celkovú
výmeru 6244 m².
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča zmenu časti uznesenia
prítomných: 8
za:
7
proti:
1
zdržal sa:
0
Volebný obvod č. 3
14. Uznesením MsZ č. 182/2008 zo dňa 27.03.2008 bol pod bodom II/A/11 schválený
odpredaj nehnuteľnosti :
Pozemok parc.čís. C KN 1581/132 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m², kat. územie
Podlavice (ul.Mlynská) pre Stredoslovenskú energetiku, a.s., Ulica republiky 5, Žilina, IČO
36 403 008 v kúpnej cene 500,- Sk za 1 m², čo pri výmere 5 m² predstavuje kúpnu cenu 2
500,-Sk.
Po zaslaní oznámenia o schválení odpredaja pozemku žiadateľ oznámil, že v dôsledku zmien
v akciovej spoločnosti pozemok odkúpi dcérska spoločnosť Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s., ulica Republiky 5, Žilina, IČO 36 442 151.
7
Navrhuje sa nasledovná zmena uznesenia :

Pozemok parc.č. C KN 1581/132 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m², kat. územie
Podlavice (ul.Mlynská) pre Stredoslovenskú energetiku – Distribúcia, a.s.,ulica Republiky 5,
Žilina, IČO 36 442 151 v kúpnej cene 500,-Sk za 1 m², čo pri výmere 5 m² predstavuje kúpnu
cenu 2 500,- Sk.
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča zmenu časti uznesenia
prítomných: 8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča predložený materiál na rokovanie MsZ ako celok v mesiaci jún 2008 s
pozmeňujúcimi návrhmi FK
prítomných: 7
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 3/
Rôzne

Návrh na použitie zostatku prebytku rozpočtu Mesta Banská Bystrica za rok 2007
V zmysle uznesenia MsZ č. 208/2008 z 20. mája 2008 je zostatok finančných prostriedkov z
prerozdeleného prebytku vo výške 19 685 tis. Sk prevedený do fondu prostriedkov predchádzajúcich
rokov. Návrh na použitie tohto zostatku prebytku sa predkladá na základe:
- uznesenia MsZ č. 208/2008
- návrhov poslancov
- návrhov jednotlivých komisií MsZ
- požiadaviek samostatných právnych subjektov

1. Návrh na prerozdelenie do komisií MsZ v sume 22 000 tis. Sk
Por. Komisia MsZ
č..

Suma v tis.Sk

1.

Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby
a verejný poriadok

12 000

2.

Komisia MsZ pre školstvo a šport

8 000

3.

Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí

1 000

4.

Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný
ruch

1 000

5.

Komisia pre kultúru a mediálnu činnosť
2.

Návrh na prerozdelenie v kompetencii primátora mesta (v zmysle Zásad rozpočtového
hospodárenia mesta) v sume 17 600 tis. Sk

3.

8
Hlasovanie

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča predložiť MsZ návrh na použitie zostatku prebytku rozpočtu Mesta Banská
Bystrica
prítomných: 8
za:
7
proti:
1
zdržal sa:
0

Zapísala: Ružinská Zuzana
Banská Bystrica, 09.06.2008

Ing. Tomáš Novanský, v.r.
predseda komisie

