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Článok I
Úvodné ustanovenia
1.Poslaním komisie je vyjadrovať sa k vypracovaným koncepciám a návrhom stratégií v oblasti
marginalizovaných skupín a chudobou ohrozených skupín obyvateľstva Banská Bystrica.
2.Členstvo v Komisii pre marginalizované skupiny obyvateľstva a chudobou ohrozené komunity
mesta Banská Bystrica je čestné ( bez nároku na honorár ), založené na odbornej profesionalite
jednotlivých členov komisie a na ich vedomostiach a zručnostiach v danej problematike.
3.Postavenie komisie je v pozícii poradného orgánu primátora mesta, ktorá štatutárovi predkladá
odborné stanoviská a doporučenia k jednotlivým materiálom
Článok II.
Tvorba a zloženie komisie
1.Komisia pre marginalizované skupiny obyvateľstva a chudobou ohrozené komunity mesta Banská
Bystrica (ďalej len komisia) je zriadená v zmysle Uznesenia č. 347/2008 Mestského zastupiteľstva
zo dňa 02. decembra 2008.
2.Návrh za členov komisie predkladá odborný útvar Mestského úradu v Banskej Bystrici (ďalej len
MsÚ) – Odbor sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici (ďalej len Odborný úsek).
3.Návrh schvaľuje a konečné zostavenie menuje formou menovacích dekrétov primátor mesta
Banská Bystrica.
4.Komisia je zložená zo zástupcov zastupujúcich - akademickú oblasť, štátnu správu (Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny BB), regionálnu samosprávnu ( Banskobystrický samosprávny kraj),
mimovládna organizácia a podnikateľský sektor a poslanecký mandát Mestského zastupiteľstva v
Banskej Bystrici.
5.Minimálny počet členov komisie je sedem členov.
6.Predsedom komisie je poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, čím je zabezpečená
kontinuita implementácie odporúčaní pre orgány mesta.
7.Členstvo zaniká prejavením vôle menovaného člena, ktorý naďalej nemôže alebo nechce v tomto
poradnom orgáne pôsobiť.
8.Členstvo ďalej zaniká po uplynutí poslaneckého mandátu, jeho funkcia ako predsedu tejto
komisie automaticky zaniká. Nového predsedu menuje primátor mesta z radov novozvolených
poslancov.
Článok III.
Činnosť komisie
1.Komisia pracuje dištančnou formou (elektronická pošta, prostredníctvom ktorej zasielajú svoje
stanoviská k predmetným návrhom) na e-mail: langstein@misbb.sk
2.V prípade potreby môže predseda komisie zvolať zasadnutie členov komisie, ktoré bude
umožnené bezplatne v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici.
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3.Odborný úsek MsÚ zašle elektronickou formou členom komisie materiál, ktorý treba
pripomienkovať, s určením termínu na vyjadrenie sa k materiálu. V prípade, že sa člen komisie
nevyjadrí v stanovenom čase, má sa za to, že s materiálom súhlasí.
4.Pripomienky a návrhy k materiálom sú zaznamenané a zapracované podľa implementačných
možností Mesta Banská Bystrica.
5.V prípade nesúladu názorov členov komisie prednosta MsÚ na podnet predsedu komisie zvolá
zasadnutie komisie, na ktorom sa bude hlasovať o najracionálnejšom odporúčaní pripomienok k
materiálom, prípadne sa dohodnú a odhlasujú nové pripomienky, o čom sa vyhotoví záznam zo
zasadnutia. Forma hlasovania sa dohodne na zasadnutí komisie.
Článok IV.
Dokumentácia a komunikácia komisie
1.Hlavné dokumenty spojené s činnosťou komisie, pracovný materiál a záznam z rokovania
zabezpečuje určený zamestnanec odborného úseku MsÚ na podnet predsedu komisie.
2.V prípade, že sa pripomienky prijímajú iba v elektronickej podobe a nie je potrebné zasadnutie
komisie, budú tieto vyhodnotené a zdokumentované na príslušnom odbore MsÚ.
3.V prípade, že člen komisie má pripomienky k materiálom v záujme vzájomnej informovanosti
zašle ich na príslušný odbor MsÚ a na vedomie všetkým členom komisie elektronickou poštou.
4.Materiál so zapracovanými pripomienkami predloží príslušný odbor primátorovi mesta.
Článok V.
Záverečné ustanovenie
1.Komisia je poradným orgánom primátora mesta a je riadená pokynmi predsedu komisie.
2.Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01.07. 2009

Ivan S A K T O R
primátor mesta

