Mesto BANSKÁ BYSTRICA
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

Zápisnica č. 09/2015
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

10.september 2015, zasadačka č. 290, budova MsÚ
Ľubomír Motyčka – predseda komisie
prítomní – 4 členovia z radov poslancov
prítomní – 2 členovia z radov neposlancov
prizvaní
(viď prezenčná listina)

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica
3. Rôzne – diskusia
4. Záver
Rokovanie:
K bodu 1:
Predseda komisie Ľubomír Motyčka privítal členov komisie a p. Farkašovú, vedúcu ekonomického odboru, ktorá bola
prizvaná kvôli bodu č. 2 programu zasadnutia.
K bodu 2:
Úvodom p. Farkašová oznámila, že návrh VZN do najbližšieho zasadnutia nepôjde v naplánovanom termíne, nakoľko
je potrebné ešte doriešiť a prerokovať materiál súvisiaci s návrhom VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Banská Bystrica, a to Štatút výborov mestských častí a Štatút mesta, kde sa hovorí o financovaní mestských častí. Až
následne môže byť materiál predložený na rokovanie v MsZ, predbežne je určený termín 3. november 2015. Zároveň
stručne oboznámila prítomných s najdôležitejšími zmenami návrhu VZN oproti pôvodnému.
P. Konárik sa prihlásil o slovo, pričom uviedol, že veľa bodov nie je dobre nastavených a činnosť komisií sa v podstate
stráca. Boli spomenuté napríklad športové kluby, pričom p. Farkašová uviedla, že podľa nového návrhu VZN by tzv.
priame dotácie budú riešené cez MsZ a nie cez komisie, keďže je v podstate v záujme mesta, aby boli podporené.
Podľa p. Klusa je lehota na podanie žiadosti v zmysle návrhu VZN nepostačujúca, navrhoval aspoň polročný režim.
P. Laššáková zareagovala poznámkou, že podobný spôsob funguje aj vo VÚC a je dostatočne transparentný a
osvedčil sa. Zároveň pri trojstupňovom spôsob prideľovania dotácii je ešte stále možnosť pridelenia napr. primátorskej
dotácie. Zároveň je lepšia kontrola prideľovania. O slovo sa prihlásil p. Konárik, podľa jeho názoru je spôsob
financovania športových klubov netransparentný. Spomenul, že žiadal p. prednostu o riešenie tohoto problému a o
vymyslenie modelu lepšej kontroly využitia dotácie, napríklad zriadením transparentných účtov.
Záverom bolo skonštatované, že platnosť nového VZN sa vzhľadom na situáciu posunie.
P. Kasová položila otázku ohľadom spolufinancovania dotácie žiadateľom vo výške 20%, k uvedenému sa vyjadrila p.
Farkašová informáciou, že pripomienke bolo vyhovené už vo finančnej komisii.

K bodu 3:
Ďalším bodom bola informácia od p. Gendera, ktorý oboznámil prítomných o skutočnosti, že na nedávnom stretnutí
OZ Permon a primátorom mesta Kremnica sa rokovalo o možnosti zápisu oboch miest do zoznamu UNESCO
a vyslovil požiadavku, aby sa táto téma začala riešiť na úrovni p. viceprimátora a p. primátora. Vyjadril sa i p. Klus
ktorý doplnil, že s p. Genderom i p. primátorom navštívili lokalitu Medený hámor, je naplánované ďalšie stretnutie

i s p. Kráľovou (docentkou STU v Bratislave, organizátorkou výstavy s rovnakým názvom) a navrhnúť možnosti
financovania i ďalších krokov smerujúcich k záchrane tejto technickej pamiatky.
P. Gender informoval prítomných o divadle Medené mesto, ktoré bude odprezentované v rámci výstavy Light show fi
Ledeco, v októbri tohto roku. 19.10-3.11 bude zrealizovaná výstava na tému L. Hudec, čo by mohlo začať prípadnú
spoluprácu s niektorou časťou Šhangaja.. Pripomenul, že sú to body z PHSR v rámci oblasti CR.
Záverom p. Laššáková oboznámila prítomných členov komisie o ďalšom vývoji Múzea Anderleho. Uskutočnila sa
návšteva p. primátora s p. Anderleovou, t.č. je v štádiu rokovania suma, za ktorú budú potomkovia p. Anderleho
ochotní zapožičať bábky z dôvodu zriadenia múzea. To by malo byť v priestoroch foyeru Radnice.
Do diskusie sa zapojill p. Patráš a vyjadril nespokojnosť s koordináciou nahlasovania podujatí na Námestí SNP
a zmienil sa o konkrétnom prípade, kedy na prenajatom priestore k podujatiu bola mestom dovolená výstava
v rovnakom čase. K téme sa vyjadrila p. Jančová, ktorá uviedla, že nahlasovanie podujatí sa rieši žiadosťou o zaujatie
priestranstva, ktorú má každý organizátor povinnosť si podať. Po zaregistrovaní žiadosti sa táto presunie na príslušné
oddelenie podľa charakteru podujatia. Následne sa každé nahlásené a zaregistrované podujatie zaeviduje
a v prípade, že by došlo k stretu podujatí v jednom termíne, resp. mieste, malo by sa uprednostniť skôr nahlásené
podujatie, alebo by sa rozhodlo na základe priority samotného podujatia. Zároveň uviedla, že fungujúca štruktúra je
v štádiu zmeny a podľa jej názoru je to hlavne i komunikácii medzi jednotlivými oddeleniami, ale i smerom k
organizátorom.
Koncom augusta sa uskutočnila návšteva Plážového kúpaliska, za účasti p. primátora, informoval p. Motyčka.
Skonštatoval, že i napriek tomu nedošlo k žiadnej pozitívnej zmene.
Zároveň pozval prítomných na „Zatváranie Bánoša“ dňa 17.10.2015, kde organizátori pripravujú súťaž o „Bystrický
koláč“, ktorý by sa mohol časom dostať napríklad do ponuky reštauračných zariadení.
P. Laššáková požiadala prítomných poslancov o pripomenutie toho, aby dostali odpoveď na interpeláciu ohľadom
vyčlenenia finančných prostriedkov na vykonanie auditu na Plážovom kúpalisku, keďže najbližšieho zasadnutia MsZ
sa nebude môcť zúčastniť.
K bodu 4:
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a určil termín ďalšieho zasadnutia na 13.10.2015. Program
zasadnutia bude upresnený v pozvánke.

V Banskej Bystrici 15. septembra 2015

Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

…...............................................................
Ľubomír Motyčka
predseda komisie

