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

Zápisnica č. 07/2015
Dátum a miesto konania:

Zasadnutie komisie viedol:

28. októbra 2015, zasadačka číslo dverí 250 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov na začiatku zasadnutia: prítomní - 12
neprítomní - 3
ospravedlnení - 3
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – vyhodnotenie pripomienkového

konania

3. Rôzne
4. Záver

K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Igor Kašper - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici. V úvode komisie si všetci
prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Ing. Jozef Pikulu, CsC. Potom dal predseda komisie
hlasovať za predložený návrh programu rokovania.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania.
Uznesenie č. 213 bolo schválené.
K bodu 2/
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Pripomienkovacie konanie prebehlo od 09.10.2015 do 20.10.2015, počas stanovenej lehoty prišlo 6
pripomienok – 1 od p. Okánikovej a 5 od Ing. Mgr. Katreniaka. Z pohľadu možného akceptovania boli po
vyhodnotení akceptované 2 pripomienky.
Diskusia:
Ing. Harmaniaková, PhD. - nemá zásadné pripomienky, len pojmové:
 § 3 Definícia pojmov, písm. a): dotácia – „nenávratný“ finančný príspevok nahradiť slovom
„účelový“ - je to pohľad z účtovného hľadiska.
 § 11 Vyúčtovanie poskytnutých dotácií – pojem „gestor zmluvy“ nie je nikde vysvetlený, doplniť
v § 3 písm. h), ale v bode 3 – tu sa už pojem gestor vyskytuje.
 § 6 Všeobecné podmienky ..., ods. 7 – chýba jej, či tam nie je podmienka.
 § 14 ods. Prechodné ustanovenia, ods. 1 – tí, ktorí chcú podať žiadosť podľa nového VZN budú
musieť podávať opakovane?
Ing. Farkašová - z procesného pohľadu je VZN v štádiu, kedy táto komisia má schvaľovať odporúčanie
spracovateľa k pripomienkam, ktoré bolo vznesené počas pripomienkovacieho obdobia. Ak by sa teraz
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chceli do tohto znenia VZN zapracovávať pripomienky z tejto komisie, v tomto momente to nie je možné,
je to po stotožnení možné len formou pozmeňovacieho návrhu poslanca na zasadnutí MsZ.
Ing. Turčan – ak sa táto komisia zhodne, že niečo je podstatné navrhnúť, podá pozmeňovací návrh na
zasadnutí MsZ – účelový finančný prostriedok a gestor zmluvy.
Ing. Farkašová
 nenávratný–účelový príspevok: je to len pojmový pohľad, nie je to nosný problém.
 gestor zmluvy: v § 3 písm. h) spracovateľ žiadostí je príslušný odborný útvar. Ďalej v texte je
spracovateľ žiadostí, resp. gestor.
Mgr. Pirošík – pripomienky Ing. Harmaniakovej zlepšujú právny text. Podporuje myšlienku
pozmeňovacieho návrhu.
Ing. Farkašová - § 6 Všeobecné podmienky ..., ods. 7 – materiál bol predstavený aj neziskovému sektoru,
ktorý namietal, že pri projektoch „bez histórie“ podávaných počas roka o ktorých sa nevie vopred, majú
problém so spolufinancovaním. Aj preto sa tieto akcie zakomponovali do dotácií primátora.
Mgr. Pirošík – nevidí dôvod na dvojaký režim, buď na obe formy dotácií kofinanc, alebo bez. Všetky
žiadostí potom prejdú na primátora, nie na komisie MsZ.
Ing. Turčan - primátorské dotácie sú na podporu nových projektov. Účelom je, aby dlhodobo zabehnuté
projekty sa snažili 100% sa neopierať o podporu Mesta, aby boli proaktívne, 20% kofinancu si zohnali
sami.
Ing. Mgr. Katreniak – na stretnutí navrhol kofinanc 10% na obe formy dotácie. Mesto dalo 30% návrh,
vznikol kompromis 20% kofinanc. Aj on to ponímal tak, že všetky dotácie bez rozdielu budú touto
čiastkou kofinancované, nie že bude dvojrežim.
Ing. Šabo - prikláňa sa k rozlišovaniu, nie z akých financií to pôjde, ale aké sú tie akcie, napríklad
inovatívne.
Mgr. Pirošík – pri predchádzajúcom návrhu VZN bol kofinanc pre všetky akcie a-čko aj b-čko, bavilo sa
len o výške čísla. Dá pozmeňovací návrh, aby kofinanc bol v zmysle §7 ods. 2 princíp.
Ing. Farkašová – v rozprave z minulej komisie, prečo nie „b“ ale len „a“, vzišla len úprava percenta.
Vyjadrila sa k otázke Mgr. Harmaniakovej - § 14 ods. Prechodné ustanovenia: toto ustanovenie sa do VZN
dostalo len kvôli tomu, že VZN nešlo do MsZ 22.09.2015. V prípade schválenia VZN na MsZ 03.11.2015
by nekorešpondovalo s termínom podania do 31.10. v roku.
Mgr. Pirošík – vyjadril ľútosť, že sa neakceptovala pripomienka č. 3 podaná Ing. Mgr. Katreniakom –
podávanie žiadostí prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Prečo sa nehľadajú možnosti.
Ing. Turčan – hľadajú sa, prostredníctvo i-mesto.
Ing. Farkašová – prešla VZN všetkých krajských miest, transparentného mesta Martin, VÚC – pokiaľ
majú žiadosti, kde má byť čestné vyhlásenie, v tomto štádiu sa elektronické podanie nedá akceptovať.
Problém konzultovala s oddelením PS-IT, je to technické zosúladenie s legislatívou.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:1

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa
03.11.2015.
Uznesenie č. 214 bolo schválené.
K bodu 3/
Rôzne
Ing. Kašper – požiadal členov komisie, aby naplánovaný termín najbližšieho zasadnutia, t. j . 26.11.2015
bol preložený na 30.11.2015 o 14,00 hodine. Za predložený návrh dal hlasovať.
prítomných: 11

Hlasovanie za návrh Ing. Kašpera:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Ing. Kašpera schvaľuje termín najbližšieho zasadnutia dňa 30.11.2015.
Uznesenie č. 215 bolo schválené.
K bodu 10/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.
Banská Bystrica, 28.10.2015
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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