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

Zápisnica č. 09/2015
Dátum a miesto konania:

Zasadnutie komisie viedol:

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

Účasť členov na začiatku zasadnutia: prítomní - 9
neprítomní - 5
ospravedlnení – 5
- na rokovanie boli prizvaní všetci poslanci MsZ
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Návrh Rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2016-2018
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. …/2015 o miestnych daniach a
5. Rôzne
6. 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. Za predložený návrh
programu dal hlasovať.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania.
Uznesenie č. 241 bolo schválené.
K bodu 2/
Návrh Rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2016-2018
Uvedenie materiálu už bolo na minulom zasadnutí. Trochu je pozmenená dôvodová správa – bod III., ktorá
je predložená na MsZ.
Diskusia:
RNDr. Topoľský
Dotácie na volebné obvody - v troch VO je navýšenie o 30 tis. €, vo VO č. 4 o 60 tis. €. Poukázal, že VO č.
3 je rozlohou a počtom obyvateľov zhruba rovnaký, ako VO č. 4, zdá sa mu to neúmerné.
Takéto napätie bude trvať dovtedy, kým nedôjde k systematickému rozdeleniu VO v meste. Ak je nejaký
problém u niektorého VO, dá sa ešte prehodnotiť. Situáciu treba vnímať komplexne, sme jedno mesto.
Žiadosť o vypracovanie prehľadu, koľko sa investovalo na statickú dopravu a na rekonštrukciu
komunikácií.
Presné info môže podať Ing. Hláčiková, akým pomerom sa financie rozdeľovali a spotrebovali.
V návrhu chýba základná škola, ktorá sa bude rekonštruovať.
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Rekonštrukcie sú investície charakteru zatepľovania objektov, u ktorých došlo k výmene okien. V rozpočte
je ZŠ Golianova s protihlukovou stenou.
Vianočná výzdoba – nárast o 30 tis. €.
Mesto sa rozhodlo investovať do inovácie vianočnej výzdoby + prevádzka, montáž, demontáž.
Na Envirofilm Mesto dáva 500 € a na súkromnú akciu Out Break 4 tis. €.
Posledné roky dáva Mesto na túto akciu vždy 4 tis. € cez priame dotácie, podporuje akcie organizované
inými subjektami s tradíciou, s medzinárodným rozmerom.
Čo je v rozpočte na rok 2016 z hľadiska Mesta prioritou.
Priorita je všetko, čo toto mesto potrebuje a z ušetrených prostriedkov sa bude investovať do projektov,
kde je možnosť čerpať mimorozpočtové zdroje na zlepšenie života v meste.
Ing. Harmaniaková, PhD.
Za 43 mil. € musí mesto inak vyzerať.
Základná položka ide na to, čo Mesto musí plniť (svietiť, odpad, doprava, školstvo, ...), iba s 3% rozpočtu
sa dá hýbať.
37 484 € sú príjmy mesta, občanov máme 78 tisíc, čo z tejto sumy dostane obyvateľ Banskej Bystrice.
Samosprávy sú príjmami podhodnotené. Z rozpočtu by mali byť kryté základné potreby ľudí, čo je. V
minulosti sa v krízových obdobiach šetrilo a teraz sa postupne prichádza na realizáciu očakávaných
výdavkov.
Mgr. Pirošík
Skonštatoval za svoj klub, dostali príležitosť vyjadriť sa k rozpočtu, vyjadrili sa a Mesto neakceptovalo nič.
Chce diskutovať o principiálnych veciach, napr. urobiť systematickú debatu k miestnym komunikáciám, k
objektom vo vlastníctve Mesta.
Požiadavka na zverejnenie zoznamu stavu komunikácií a zoznam objektívneho stavu škôl a školských
zariadení. Dokumenty s menom autorov by boli zverejnené a z voľných zdrojov by sa vyškrtal prvý, druhý,
tretí.., aby sa požiadavka zo 17. miesta nedostávala na 1. miesto.
Súhlasí s viceprimátorom, že všetci sme jedno mesto.
Vzťah k mestu musí byť celkový, teraz to funguje tak, že poslanci sú po jednotlivých VO a každý sa snaží
preň utrhnúť niečo z mestského rozpočtu. Vytvorený zoznam môže fungovať, ak do neho budú naliate
financie, ale ak sa rozhádžu do VO, nebude mať kapitálové krytie.
Ing. Kašper
Suma 345 tis € projekty na cyklotrasy, ktoré trasy sú tu zahrnuté.
Všetky: BB - Fončorda, Hušták - Fončorda, Hušták – Kráľová - rodinná cestička Iliáš, Hušták - autobusová
stanica - Senica, autobusová stanica - Šálková, BB-Námestie Slobody-Sásová.
153 tis € dotácie komisií – položka ešte nie je presne rozdelená.
Bolo by dobré, keby s pozmeňovacím návrhom prišli poslanci na MsZ.
Robotnícky dom, kedy sa budúci rok vráti časť dotácie.
Ešte musí prísť kontrola na mieste riadiaceho orgánu, rozpočet ráta s kapitálovým príjmom v roku 2016.
Investičné akcie MŠ.
137 700 € - 70 tis.€ projektové dokumentácie, časť MŠ Družby 40 tis. € spolufinancovanie, 67 700
prostriedky Mesta. V týchto dňoch prebieha VO na projektantov pre MŠ. Rekonštrukcie sa budú robiť na
základe vypracovaných energetických auditov.
p. Kuracina
Položka 440 tis. € propagácia a marketing, čo sa ide propagovať.
Je tu dotácia 150 tis.€, ktorá pôjde z položky preč, príspevok do OCR, na propagačné materiály je 46 tis. €.
V Šálkovej mal výjazd pán primátor, chce vedieť, ako rozpočet ráta s mostom v Šálkovej, ktorý je v
dezolátnom stave.
To čo pán primátor povedal, to dal ako záväzok aj do tlačovej správy. V rozpočtovej položke most - je
most v Iliaši, ktorý je v dezolátnejšom stave a bude sa riešiť ako prvý.
Ing. Majling
Športové podujatia – položka sa zvyšuje, zahŕňa už konkrétne podujatia a čo sa skrýva v rámci
Kandidatúry EMŠ.
Nie sú za tým konkrétne športové podujatia, suma sa znížila z 30 na 20 tis.€ z dôvodu, že časť sa odbúrala
priamymi dotáciami. Sú to podujatia s účasťou Mesta. Kandidatúra EMŠ – prostriedky na spracovanie
strategického plánu podpory športu, vypracovanie pravidiel pre podporu športových klubov a združení,
vypracovanie opatrení na podporu zdravia všetkých skupín obyvateľov, vydanie trojjazyčnej publikácie
História športu, dohody o vykonaní práce, návšteva hodnotiacej komisie, výroba rollupov, propagačných
publikácií, program, občerstvenie, preprava, tlačová beseda, semináre, konzultačné cesty.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh Rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky
2016-2018 schváliť na MsZ dňa 15.12.2015.
Uznesenie č. 242 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6
Najväčšie zmeny v rámci zmeny č. 6 sú:
- presun výdavkov základných škôl z údržby na dofinancovanie originálnych kompetencií v celkovom
objeme 155 435 €,
- prerozdelenie príspevkov ZAaRES-u vo výške 60 000 €,
- uhradenie poslednej splátky za projekt IMBA vo výške 35 433 €,
- príjmy a výdavky (príspevok ZAaRES-u) vo výške spoločenskej hodnoty drevín v sume 35 000 €.
Diskusia:
Ing. Majling – štadión Štiavničky, bola zmluva medzi Mestom a VŠC Dukla. Od polovice roka 2015 sa
prešlo na iný spôsob nájmu a ušetrili sa nejaké prostriedky. Financie sa využili na niečo, alebo ostali len
ako prebytok rozpočtu.
Ing. Farkašová – ostávajú v rozpočte.
Mgr. Gajdošík – čo sa týka štadióna, najideálnejší variant by bol, keby sa Mesto v budúcnosti tejto
položky mohlo zriecť.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6
schváliť na MsZ dňa 15.12.2015.
Uznesenie č. 243 bolo schválené.
K bodu 4/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. …/2015 o miestnych daniach a
poplatku
Návrh VZN musí byť v MsZ schválený k 01.01.2016, aj napriek reakciám z MsR, najmä pre zmenu sadzby
dane z pozemkov (zastavaná plocha a nádvorie) za pozemok, na ktorom stojí predajný stánok a ktorý nie je
pevne spojený so zemou zvyšuje z 0,70 % na 2 %. Napríklad pri 10 m 2 bude ročný dopad necelých 7 € pre
podnikateľa. Cieľom tejto úpravy je určitý vyrovnávací princíp medzi objektami pevne spojenými so
zemou, ktoré slúžia na podnikanie. Teraz podnikateľ za stavbu pevne spojenú so zemou zaplatí 36 €, za
stavbu, ktorá nie je pevne spojená 10,60 €.
Diskusia:
Ing. Harmaniaková, PhD. - objekty, ktoré nie sú pevne spojené so zemou majú charakter dane za zaujatie
verejného priestranstva?
Ing. Farkašová – nie je to daň za užívanie verejného priestranstva, ale sadzba dane za pozemok pod
predajným stánkom, ktorý nie je pevne spojený so zemou. Daň za zaujatie sa bude riešiť v priebehu
budúceho roka.
Mgr. Pirošík – z akého dôvodu sa presunulo rokovanie o Návrhu VZN Mesta o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva na január.
Ing. Farkašová – kvôli prepracovaniu VZN do inej, prehľadnejšej štruktúry. Samostatne bude riešené
zaujatie verejného priestranstva v súvislosti so životným prostredím, v súvislosti s trvalým a dočasným
parkovaním, samostatne terasy, ...
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Banská Bystrica č. …/2015 o miestnych daniach a poplatku schváliť na MsZ dňa 15.12.2015.
Uznesenie č. 244 bolo schválené.
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K bodu 5/
Rôzne
Ing. Kašper
 dáva návrh, ak v budúcnosti bude Mesto brať na seba nejaký finančný záväzok, aby info
prechádzalo cez komisiu – dôvody výberu, podmienky, ...
 na februárovom zasadnutí komisie bude iniciovať opätovné rokovanie o bytovke na Pršianskej
terase – možnosť splatenia,
 pripravované fondy na dotácie na zníženie energetickej náročnosti mestských budov, napríklad
skúsenosť z mesta Košice,
 v roku 2016 sa komisia stretne 11.01.2016.
Ing. Farkašová – čo sa týka zlúčenia príspevkových organizácií Mesta, JUDr. Koreňová pripravila na
MsZ materiál v podobe Zriaďovateľskej listiny s vyčíslením hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý
prechádza na novú PO.
K bodu 6/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 10.12.2015
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie

4/4

