Zápisnica
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
7. septembra 2009 vo Veľkej sieni Mestského úradu
v Banskej Bystrici
Prítomní: 22 z 31 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. Asen Almáši, MUDr. Ihsan Al Khouri, PhD., MUDr. Marián Hlaváč,
MUDr. Peter Hudec, MUDr. Peter Mečiar, Ľubomír Motyčka, Ing. Beata
Hirt, Mgr. Vldimír Pirošík, MUDr. Ján Šulaj,PhD.
Ďalej boli prítomní: Ivan Saktor, primátor mesta
Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
Ing. Miroslav Bancík, vedúci kancelárie prezidenta SR
vedúci zamestnanci mesta a riaditelia podnikov v počte 13
(prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. 1)
Skúška hlasovacieho zariadenia
Ing. Alexander Hlavatý, vedúci referátu informatiky, vykonal skúšku hlasovacieho zariadenia.
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia číslo 1:
Počet prítomných: 15, za hlasovalo 4, proti hlasovalo 6, zdržalo sa 4, nehlasovalo 1
Počet neprítomných: 16
Počet poslancov: 31
Výstup z počítača tvorí prílohu zápisnice č.2.
K bodu číslo 1:
Otvorenie
Rokovanie dvadsiatehopiateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril
Ivan Saktor, primátor mesta Banská Bystrica, o 9:15 h. v zmysle § 12, ods.2 zákona SNR číslo
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 15, bod 4 Rokovacieho
poriadku MsZ. Na zasadnutí privítal osobitne Ing. Miroslava Bancíka, vedúceho kancelárie
prezidenta SR.
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Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing.arch. Ľudmilu Priehodovú a Jakuba Gajdošíka.
K bodu číslo 2:
Voľba návrhovej komisie
Ivan Saktor - v zmysle rokovacieho poriadku MsZ, časti VII, článku 6 do návrhovej komisie
odporúčam zvoliť :
za predsedu poslanca: Ing. Milana Lichého
za členov komisie poslancov: Ing. Zdenka Haringa, Doc. RNDr. Katarínu Čižmárovú,CSc.
Za mestský úrad navrhujem Ing. Petra Jakubca, vedúceho odd. organizačno-právneho.
Hlasovanie číslo 2: voľba návrhovej komisie
Počet prítomných: 17

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2

Návrh bol schválený.
K programu rokovania nemali poslanci žiadne pripomienky.
Hlasovanie číslo 3: program rokovania
Počet prítomných: 18

Za: 17

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený

Program rokovania:
1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie
3.Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov
finančnej krízy
4.Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008
5.Harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ.Štúra1) až po
Nám. H.Vajanského
6.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu
oblasť ( KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu
7.Poskytnutie dotácií z

rozpočtu

Mesta

Banská Bystrica

v
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poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – školstvo
8.Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – kultúra
9.Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2
10.Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanova 12, Banská Bystrica
11.Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ
Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
12.Slovo pre verejnosť
13.Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej
komunikácie pod nadjazdom v Majeri
14.Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
15.Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov"
16.Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný
poriadok
17.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej
škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátov MsÚ
18.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na Karanténnej stanici Zvolen
19.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v
kapitole: "Náhrada straty vo verejnom záujme MHD" v roku 2007 a 2008
20.Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna
2009 do 21. augusta 2009
21.Informatívna správa o možnostiach podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom
dlhodobého prenájmu pozemkov Mesta, vrátane vytipovania vhodných lokalít
22.Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na
zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva
23.Informatívna správa o plnení uznesenia č. 438/2009 MsZ zo dňa 28.04.2009 – zoznam hrobov
dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ
24.Informatívna správa k projektovému zámeru založiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
25.Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
26.Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2009
27.Interpelácie poslancov
28.Diskusia
29.Ukončenie mestského zastupiteľstva
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K bodu číslo 3:
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov
finančnej krízy
Pavol Bielik - tento bod pokračuje z minulého rokovania, preto dovoľte, aby som opätovne
predložil požiadavku za VO č. 4. Ide o príspevok, ktorý Mesto B. Bystrica v rámci prerozdelenia v
predchádzajúcom rokovaní MsZ v mesiaci jún schválilo v sume 35 tis. € na dobudovanie ihriska
Rudohorská. V čase, keď MsZ túto finančnú čiastku schválilo, Občianske združenie Náš domov
Sásová, ktoré je gestorom tohto ihriska, malo požiadavku na úrade vlády v komisii pre rozvoj
ihrísk, športovísk. Po rokovaní MsZ uspeli v požiadavke, získali čiastku 39 832 €. Keďže tieto
finančné prostriedky sú viazané do vyčerpania v mesiaci október 2009 dovolím si Vás požiadať a
poprosiť, som si vedomý, že sme sa dostali do zložitej ekonomickej situácie, vývoj nie je taký, aký
sme očakávali, aby ste pri hlasovaní zvážili uvoľnenie tých 35 tis. €, ktoré sú odsúhlasené na
dobudovanie ihriska Rudohorská. Táto čiastka pomôže realizovať zhruba polovicu projektu,
základy, dobudovanie vody a rozvody elektrického prúdu.

Návrh na uznesenie som dal v

predchádzajúcom MsZ. II. MsZ schvaľuje viazanie prostriedkov z fondu minulých rokov do
31.12.2009 s vyňatím viazania položky ihrisko Rudohorská ulica vo výške 35 tis. €.
Ing. Peter Lačný FP - nie je korektné, keď máme dve podobné akcie v rozpočte, pôvodnom, a
jedna slúži pre 20 tis. obyvateľov, druhá slúži pre niekoľko stovák obyvateľov časti Jakub a obidve
ihriská majú jedinečnú príležitosť, pretože môžeme na ne získať aj iné peniaze z vonku. Táto
príležitosť sa nebude opakovať, a preto sa prihováram za to, aby sme obidve akcie nechali v
rozpočte a zrealizovali ich tohto roku.
Ing. Tomáš Novanský - ja sa chcem dotknúť tohto istého bodu. Podľa informácií, ktoré sú z úradu
vlády, tak Občianske združenie Náš domov Sásová nemá zatiaľ schválený príspevok, ale sú vo
vysokom štádiu toho, či ten príspevok bude alebo nebude schválený. Sú tu dva problémy. My
môžeme nechať peniaze v rozpočte, voľné a v prípade schválenie tejto dotácie z úradu vlády by
bolo na škodu, keby sa nedofinancovala tá druhá časť ihriska pre to 20 tisícové sídlisko. V tom má
pán Bielik pravdu a rovnako sa k tomu prikláňam. Druhá vec je, či mesto môže presunúť teraz 35
tis. € pred schválením v úrade vlády na účet Náš domov Sásová, alebo si ponechá peniaze viazané
na svojom účte a v prípade schválenia dotácie sa urobí rozpočtové opatrenie. Toto vidím ako
schodnejšiu cestu. Čo sa týka Jakuba, tam už je predbežné stanovisko kladné a tam sme ani viazanie
prostriedkov nenavrhovali. Navrhujem uznesenie: MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie na
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vybudovanie multifunkčného ihriska na Rudohorskej ulici. Poskytnutie prostriedkov sa viaže na
schválenie dotácie úradom vlády podľa výnosu 4537 a do schválenia dotácie na úrade vlády budú
tieto prostriedky v rozpočte mesta vo výške 35 tis. € naďalej viazané v zmysle pôvodného návrhu
na poskytnutie dotácie.
Pavol Bielik FP – ja si myslím, že smerujeme k jednému cieľu a to, aby sme si nezviazali ruky a
mohli dofinancovať pri všetkých krokoch toto ihrisko. Dohodneme sa, aby bolo len jedno uznesenie
k tomuto bodu.
Ing. Milan Lichý - tiež by som chcel poprosiť o podporu ihriska na Rudohorskej, aby sa toto
pohlo. Akcia by mala byť dokončená do 31.10. 2009. To ihrisko celé leto žilo. Ďalej chcem dať
návrh iný. Myslím, že by bolo od nás férové, čo sa týka odmien za MsZ, aby sme vzdali odmien za
toto dnešné MsZ, ktoré bolo privolané aj našou vinou, a preto sa môžeme vzdať odmien aj
individuálne za dnešné MsZ. Ale môžeme toto urobiť aj formou uznesenia. Preto navrhujem
uznesenie: MsZ schvaľuje nevyplatenie odmien poslancom za účasť na 25. zasadnutí MsZ dňa
7.9.2009, ktoré bolo pokračovaním 24. zasadnutia MsZ konaného 25.8.2009.
MUDr. Michal Bucek FP – súhlasím s návrhom poslanca Lichého, ale nemyslím si, že to bolo
našou vinou. Dávam na zváženie, že pokiaľ budeme mať MsZ, ktoré má 37 bodov, tak sa toto bude
pravidelne opakovať. Vyzývam kompetentných, aby sa nad týmto zamysleli. Lebo po 20. bodoch
nie sme schopní registrovať ďalšie materiály.
Ing. Milan Lichý – poslanec Pavol Bielik stiahol svoj návrh na uznesenie.
Hlasovanie číslo 4: návrh Ing. Baníka -MsZ ukladá prednostovi MsÚ na MsZ v septembri
2009 predložiť vyhodnotenie účinnosti opatrení na riešenie dopadov fin. krízy prijatých uzn.
č. 402/2009 dňa 28.4.2009, resp. ich aktualizáciu.
Počet prítomných: 19

Za: 11

Proti:0

Zdržalo sa: 6 Nehlasovalo: 2

Návrh bol schválený.
Hlasovanie číslo 5 :

návrh Ing. Novanského - MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie na

vybudovanie multifunkčného ihriska na Rudohorskej ulici 25, poskytnutie prostriedkov sa
viaže na schválenie dotácie Úradom vlády podľa Výnosu 4537. Do schválenia dotácie na
Úrade vlády budú tieto prostriedky v rozpočte mesta vo výške 35 000 eur viazané v zmysle
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pôvodného návrhu.
Počet prítomných: 20

Za: 19

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
Hlasovanie číslo 6: návrh Ing. Lichého – MsZ schvaľuje nevyplatenie odmien poslancom za
účasť na 25. zasadnutí MsZ dňa 7. septembra 2009, ktoré bolo pokračovaním 24. zasadnutia
MsZ, konaného dňa 25. augusta 2009
Počet prítomných: 20

Za: 20 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
Hlasovanie číslo 7: uznesenie ako celok
Počet prítomných: 20

Za: 19

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 542/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
dôvodovú správu k Návrhu na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na
zmiernenie dopadov finančnej krízy
II.s ch v a ľ u j e
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
b) viazanie rozpočtovaných výdavkov do 31.12.2009,
c) viazanie prostriedkov fondu minulých rokov do 31.12.2009.
III.u k l a d á
prednostovi MsÚ,
na MsZ v septembri 2009 predložiť vyhodnotenie účinnosti opatrení na riešenie dopadov
finančnej krízy, prijatých uznesením č. 402/2009 dňa 28. 4. 2009, resp. ich aktualizáciu
IV.s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska na Rudohorskej ulici 25,
poskytnutie prostriedkov sa viaže na schválenie dotácie Úradom vlády podľa Výnosu 4537. Do
schválenia dotácie na Úrade vlády budú tieto prostriedky v rozpočte mesta vo výške 35 000 eur
viazané v zmysle pôvodného návrhu.
Termín: okamžite
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V.s c h v a ľ u j e
nevyplatenie odmien poslancom za účasť na 25. zasadnutí MsZ dňa 7. septembra 2009, ktoré
bolo pokračovaním 24. zasadnutia MsZ, konaného dňa 25. augusta 2009

K bodu číslo 4:
Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008
K uvedenému bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie číslo 8: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 20

Za: 19 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 543/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu Mesta Banská Bystrica za rok 2008

K bodu číslo 5:
Harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ. Štúra 1) až po
Nám. H. Vajanského
Ing. Tatiana Voskárová – predkladáme upravený harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od
Obvodného úradu na Nám. Ľ.Štúra až po Nám.H.Vajanského. Tento harmonogram bol upravený na
základe pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.7.2009 so zástupcami Občianskej
iniciatívy OCI BB. Výsledkom bola dohoda na následných krokoch, ktoré sa týkajú aj
harmonogramu. Ten bol upravený tak, že posledný termín kolaudácie stavby je určený na august
2012. Tento termín je možné skrátiť na október 2011, ale jedine v tom prípade, ak by majetkové
vysporiadanie pozemkov išlo tak bez problémov, aby sa toto dalo skrátiť o 5 mesiacov.
K uvedenému bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie číslo 9: návrh písomne predložený
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Počet prítomných: 20

Za: 18 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 544/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Návrh harmonogramu realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ.
Štúra 1) až po Nám. H. Vajanského

K bodu číslo 6:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť
( KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu
K uvedenému bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie číslo 10: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 20

Za: 16 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 4

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 545/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného
programu pre sociálnu oblasť (KOMUCE + DOS) a informatívnu správu o návrhu opatrení,
ktorými sa zvýši požiadavka o nenávratný finančný príspevok (NFP)
II.s ch v a ľ u j e
1. Reprofilizáciu 86 bytov osobitného určenia v DOS na Krivánskej ul.16 - 26 na Zariadenie
podporovaného bývania / Zariadenie pre seniorov
2. Rozšírenie sociálnych služieb v objekte na Robotníckej 12 o 4 miesta pobytovej sociálnej
služby (zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou formou pobytu)
3. Organizačné začlenenie reprofilizovaného Zariadenia podporovaného bývania / Zariadenia pre
seniorov na Krivánskej ul.16 - 26 pod

Komunitné multifunkčné centrum – KOMUCE,

Banská Bystrica
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Hlasovanie číslo 11: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 20

Za: 17 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 3

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 546/2009-MsZ:
K bodu: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre
sociálnu oblasť (KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu
Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej
únie – „Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica“
________________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k schváleniu projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov
Európskej únie
II.r u š í
uznesenia MsZ č. 504/2009 a 505/2009 zo dňa 23. júna 2009
III.s c h v a ľ u j e
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom mesta Banská Bystrica a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013;
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. do
výšky 125 000 EUR.

K bodu číslo 7:
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - školstvo

Mgr. Stanislav Kútik - dotácia je pre Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša, pri príležitosti
90. výročia vzniku školy a s tým spojenú pamätnú publikáciu, ktorá bude obsahovať spomienky
absolventov, fotogalériu, zoznam všetkých absolventov a pod. V uvedenej publikácií bude príhovor
predstaviteľov mesta a kraja, príhovory absolventov školy, ktorí pôsobia na významných postoch
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doma aj v zahraničí. Dotácia je určená na materiálno – technické a organizačné zabezpečenie osláv
90. výročia vzniku školy a vydanie pamätnej publikácie k 90. výročiu vzniku školy. Finančné
prostriedky určené na dotácie sa rozpočtujú v Programovom rozpočte Mesta Banská Bystrica.
RNDr. Ladislav Topoľský – uvedený materiál prešiel komisiou pre školstvo a šport. Návrh na
poskytnutie dotácií bol jednomyseľne schválený v komisii napriek tomu, že nie sme zriaďovateľom
SPŠ

J. Murgaša, ale z diskusie na komisii vyplynulo, že je to významná škola, ktorá má

celoslovenskú pôsobnosť a už je zapísaná vo vzdelávacom procese Slovenska. Preto pri takomto
významnom výročí by sme sa mali zúčastniť príspevkom, lebo nie je veľa škôl na Slovensku, ktoré
majú takúto dlhú históriu. Preto Vás chcem požiadať o poskytnutie tejto dotácie.
Ing. arch. Ľudmila Priehodová – mne už teraz pán Topoľský odpovedal. Tiež som mala otázku, či
môžeme dávať dotácie do školy, ktorá nie je naša. Zaujímalo by ma, akou sumou VÚC prispela.
Mgr. Stanislav Kútik - čo sa týka čiastky, nevieme, akou čiastkou VÚC prispela.
RNDr. Ladislav Topoľský FP- žiadosť zo školy išla na VÚC, ale o akú čiastku ide nevieme.
Hlasovanie číslo 12: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 20

Za: 17 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 3

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 547/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
II.s ch v a ľ u j e
dotáciu vo výške 3 500,- € (105 441,- Sk) pre Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša na
materiálno – technické a organizačné zabezpečenie osláv 90. výročia vzniku školy a vydanie
pamätnej publikácie k 90. výročiu vzniku školy
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K bodu číslo 8:
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – kultúra
Mgr. Stanislav Kútik – dotácie boli prerokované v Komisii MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú
kroniku a ZPOZ na rokovaní 10.8.2009. Na rokovaní MsR nebol materiál prerokovaný. Poskytnutie
dotácie je v súlade so VZN č. 22/2008 a je v súlade s PHSR na roky 2007-2013. Ide o 1. dotáciu na
projekt „Tlač Knihy o histórii lesov mesta Banská Bystrica“ vo výške 4000,00 € (120504,00 Sk) pre
Mestské lesy, s.r.o., ČSA 26, Banská Bystrica a zazmluvniť, že z celkového nákladu bude 300 ks
kníh pre reprezentačné účely Mesta B. Bystrica, 2. dotáciu na projekt „Holokaust a osudy detí
Dominika Skuteckého“ vo výške 3000,00, 3. dotáciu na projekt „Medzinárodný festival tradičného
bábkového divadla Anderleho Radvaň 2009“ vo výške 4000,00 € , 4. dotáciu na projekt
„Prezentačná audio a video technika vstupnej miestnosti v pripravovanej novej expozícii o histórii
mesta Banská Bystrica v Matejovom dome“ vo výške

3000,00 €, 5. dotáciu na projekt

„RAMAJÁNA – hudobnodramatické spracovanie eposu“ vo výške 5000,00 €, 6.dotáciu na projekt
„Prienik slovenského súčasného tanca v Čechách“ vo výške 2000,00 €.
K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.
Hlasovanie číslo 13: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 20

Za: 18 Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 548/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN Mesta
Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
II.s ch v a ľ u j e
1. dotáciu na projekt „Tlač Knihy o histórii lesov mesta Banská Bystrica“ vo výške 4000,00 €
(120504,00 Sk) pre Mestské lesy, s.r.o., ČSA 26, Banská Bystrica a zazmluvniť, že z celkového
nákladu bude 300 ks kníh pre reprezentačné účely Mesta B. Bystrica
2. dotáciu na projekt „Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého“ vo výške 3000,00 €
(90378,00 Sk) pre Občianske Združenie/O.Z. LAPUTA, Cesta k nemocnici 29, Banská Bystrica
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na úhradu nákladov za grafický návrh a tlač pracovných listov v rámci projektu
3. dotáciu na projekt „Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň
2009“ vo výške 4000,00 € (120504,00 Sk) pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru,
Starhradská 12, Bratislava na úhradu nákladov za ubytovanie, cestovné a honoráre zahraničných
i domácich účinkujúcich a zmluvne zaviazať k spolupráci s Mestom Banská Bystrica
4. dotáciu na projekt „Prezentačná audio a video technika vstupnej miestnosti v pripravovanej novej
expozícii o histórii mesta Banská Bystrica v Matejovom dome“ vo výške 3000,00 € (90378,00
Sk) pre Bis Audio, s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen
5. dotáciu na projekt „RAMAJÁNA – hudobnodramatické spracovanie eposu“ vo výške 5000,00 €
(150630,00 Sk) pre Občianske združenie Kultúra pre všetkých, Horná Strieborná 10, Banská
Bystrica na úhradu nákladov za prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie
projektu. Zároveň žiadateľa zaväzuje k bezplatnému poskytnutiu jedného vystúpenia
6. dotáciu na projekt „Prienik slovenského súčasného tanca v Čechách“ vo výške 2000,00 €
(60252,00 Sk) pre Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica na prenájom priestorov
divadla v Brne, ubytovanie a dopravné

K bodu číslo 9:
Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2
Mgr. Stanislav Kútik - Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici bola v zmysle VZN
Mesta č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica uznesením Komisie MsZ
pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ 1. apríla t.r. odporučená dotácia vo výške
5000,00 €. Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici prijalo 28. apríla 2009 uznesenie č. 412/2009MsZ, ktorým v bode II. 2. schvaľuje dotáciu vo výške 5000,00 € (150630,00 Sk) pre Verejnú
knižnicu M. Kováča v Banskej Bystrici na projekt „Banbyčitariáda 2009 alias aby Banská Bystrica
čítala rada – a mala aj čo čítať …“ a na nákup novej literatúry do knižničného fondu v rámci
kalendárneho roka. Dotácia bola určená na technicko-organizačné zabezpečenie podujatia, ceny,
darčeky, diplomy a nákup nových kníh do knižničného fondu. Na základe uvedeného uznesenia
Mesto Banská Bystrica uzavrelo s knižnicou Zmluvu č. 436/2009/KS-KS o poskytnutí dotácie na
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia. 23. júna 2009 v rámci rokovania poslancov MsZ,
konkr. bodu „Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2008“ bola
uznesením č. 461/2009-MsZ ods. II. b) schválená dotácia na knižničný fond Verejnej knižnice
Mikuláša Kováča vo výške 8300,00 € (250000,00 Sk). VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o
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poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v § 6 ods. 6. uvádza, že v jednom
rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu len jedenkrát a iba na jeden
projekt. Keďže účel schválenej dotácie z prebytku z roku 2008 je identický s účelom, na ktorý
knižnici už Mesto poskytlo dotáciu v tomto roku, je potrebná zmena uznesenia číslo 412/2009 MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2. a následne vypracovanie dodatku k Zmluve

č.

436/2009/KS-KS o poskytnutí dotácie. Dodatkom zmluvy bude výška dotácie pre VK M. Kováča v
Banskej Bystrici navýšená o sumu 8300,00 €, t.j. celková suma pre knižnicu bude 13300,00 €. Ale
vzhľadom na to, že pán poslanec Pirošík mi dal návrh na uznesenie, kde táto suma je nižšia v
náväznosti na prijatú zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtových výdavkov na zmiernenie
dopadov finančnej krízy sa v časti II. návrhu na uznesenie mení dotácia vo výške 13 300,- € na
dotácia vo výške 11 300,- €.
Ing. Peter Lačný FP – chcem požiadať, aby každý predkladateľ uviedol slovne len to, čo nie je v
materiáli.
Ing. Milan Lichý – pán Kútik povedal všetko, ale najdôležitejšie je na tom to, čo povedal Mgr.
Pirošík, že mali by sme tú sumu znížiť z 13.300 na 11.300 €, pretože z tejto sumy sme 2.000 €
schválili už na štipendijný fond A. Hanzlíka.
Hlasovanie číslo 14 : návrh písomne predložený - zníženie sumy na 11.300,- €
Počet prítomných: 20

Za: 20 Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 549/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k Návrhu na zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode
II. ods. 2.
II.s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2. nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 11300,00 € (340 423,80 Sk) pre Verejnú
knižnicu M. Kováča v Banskej Bystrici na projekt Banbyčitariáda 2009 alias aby Banská
Bystrica čítala rada – a mala čo čítať … a na nákup novej literatúry do knižničného fondu v
rámci kalendárneho roka. Dotácia bola určená na technicko-organizačné zabezpečenie
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podujatia, ceny, darčeky, diplomy a nákup nových kníh do knižničného fondu.“

K bodu číslo 10:
Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanova 12, Banská Bystrica
K uvedenému bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie číslo 15: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 20

Za: 19

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 550/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k menovaniu riaditeľa Mgr. Pavla Lehoťana, ZŠ J.G.T. Gaštanova 12,
Banská Bystrica
II.m e n u j e
Mgr. Pavla Lehoťana za riaditeľa Základnej školy J.G.T. Gaštanova 12, Banská Bystrica

K bodu číslo 11:
Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5,
Banská Bystrica
Ing. Peter Lačný – považujem za dosť nešťastné nepochopenie funkcie rady školy, ako
samosprávneho orgánu školy, ak človeka, ktorý riadi školstvo v B.Bystrici delegujeme do takéhoto
orgánu. Myslím si, že pán Mgr. Kútik má dosť práce na úrade a bolo by vhodné, keby sme tam
delegovali niekoho iného. Pýtam sa, prečo Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. je odvolávaný z rady
školy?
Mgr. Stanislav Kútik – všetci čo sú odvolávaní, tak sa vzdali funkcie.
RNDr. Ladislav Topoľský – zákon 596 o štátnej správe, školstve a samospráve nezakazuje, že ak
je niekto vedúci funkcionár úradu, tento by nemohol byť v rade školy.
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Ing. Stanislav Kútik - návrh urobila vedúca oddelenia a ja dávam nový návrh, aby namiesto mňa
bola v rade školy Mgr. Natália Šmideková.
Ivan Saktor – dávam návrh ako predkladateľ, aby do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5 bola
delegovaná Mgr. Natália Šmideková.
Hlasovanie číslo 16: návrh písomne predložený so zmenou
Počet prítomných: 21

Za: 21 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 551/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu na delegovanie a odvolanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ
Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
II.o d v o l á v a
delegovanie členov do Rady školy :
a ) Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.- ZŠ Bakossova 5
b ) PhDr. Zora Bitárová

- ZŠ Ďumbierska 17

c ) Mgr. art. Lucia Titková

- MŠ Šalgotarjánska 5

III.d e l e g u j e
za členov Rady školy
Mgr. Natália Šmideková - ZŠ Bakossova 5
Mgr. Anna Martišovičová - ZŠ Ďumbierska 17
Mgr. Anna Martišovičová - MŠ Šalgotarjánska 5

K bodu číslo 12:
Slovo pre verejnosť – v rámci tohto bodu nebol prihlásený žiadny občan mesta Banská Bystrica.

K bodu číslo 13:
Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej
komunikácie pod nadjazdom v Majeri
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Ing. Ivan Zehnal – v minulom období pri rekonštrukcii železničnej trate došlo k znehodnoteniu
odvodnenia v časti Majer - Stavebná ulica. V súčasnej dobe dochádza k veľkým zrážkovým
činnostiam a tým aj k zatápaniu a neprejazdnosti tohto podjazdu z dôvodu znefunkčnenia
pôvodného rigolu. Preto navrhujeme použitie rezervného fondu na odstránenie tohto havarijného
stavu. Toto bolo prejednané aj na zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s
majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. Predmetná suma je 19 740,- €.
K uvedenému bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie číslo 17: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 21

Za: 21 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 552/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
a) Dôvodovú správu k Návrhu na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu –
odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri
b) Zápisnicu zo zasadnutia Mestskej povodňovej komisie v Banskej Bystrici vo veci vyriešenia
nepriaznivej situácie v mestskej časti Majer, kde v dôsledku zlých odtokových pomerov vody
zo zrážkovej činnosti dochádza k zaplavovaniu územia, konaného dňa 13. 01. 2009
c) Zápis z prešetrenia udalosti zaplavenia cestnej komunikácie v mestskej časti Majer (Stavebná
ulica) v dôsledku intenzívnych dažďových zrážok, zo dňa 06. 12. 2008
d) Krycí list rozpočtu
II.s ch v a ľ u j e
Použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie
pod nadjazdom v Majeri

K bodu číslo 14:
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
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Ivan Saktor – do materiálu Vám bola doplnená nová dôvodová správa a návrh na uznesenie.
Materiál

reaguje

na

vyhlásenú

výzvu

„Elektronizácia

služieb

krajských

miest“,

kód:OPIS-2009/1.2./02 .
K uvedenému bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie číslo 18: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 21

Za: 21 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 553/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k materiálu Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská
Bystrica
II.r u š í
Časť uznesenia MsZ číslo 307/2008 z 21. októbra 2008:
Mestské zastupiteľstvo II. schvaľuje :
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Informatizácia spoločnosti, prioritné osi 1. Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoja
elektronických služieb a 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
b) Celkové výdavky na projekt 88 000 000 ,- Sk (2 921 065 €)
c) Výšku spolufinancovania projektu vo výške 5 % z požadovaného nenávratného finančného
príspevku, t.j. 4 400 000,- Sk (146 053 €)
d) Spôsob financovania projektu: hotovostné financovanie z rozpočtu mesta Banská Bystrica
III. s ch v a ľ u j e
a)Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
b)Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.2:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni, výzvy „Elektronizácia služieb krajských miest“, kód: OPIS-2009/1.2/02 – projekt
„Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica“, ktorého ciele sú v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007-2013
c)Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
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d)Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
do výšky 158 000 EUR

K bodu číslo 15:
Zásady uplatnenia STN 73 0580 – 1 Zmena 2 „ Denné osvetlenie budov“
Ing. arch. Ľudmila Priehodová - kolega Baník ma poprosil e-mailom, aby som odpovedala na
otázky k tomuto materiálu, nakoľko sa do problematiky rozumiem. Mám ale pozmeňovací návrh k
uzneseniu, k bodu I., kde je napísané, že MsZ ruší Zásady uplatnenia... Tu by som navrhla zmenu.
MsZ ruší používanie dokumentu Zásady STN atď. nakoľko by sme mohli vyvolať diskusiu o tom,
že tie zásady boli právoplatne schválené. My sme tie zásady len prerokovali a zobrali na vedomie.
To uznesenie bolo také alibistické. Túto normu môže meniť MsZ pokiaľ schváli takú zmenu, ktorá
je v súlade s normou. Takže navrhujem pozmeniť to uznesenie. MsZ ruší používanie dokumentu
Zásady uplatnenia STN 730581 1 Zmena 2 „Denné

osvetlenie budov“ v Meste B.Bystrica

vypracované ÚHA v roku 2006 prerokované a zobrané na vedomie uznesením č. 630/2006-MsZ na
49. zasadnutí MsZ dňa 30. novembra 2006. II. ukladá prednostovi MsÚ Zabezpečiť správne
vymedzenie zón so zvýšenou hustotou zástavby podľa normy STN 730581 -1 Zmena 2 „Denné
osvetlenie budov“ a predložiť na 26. rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. septembra 2009.
Pavol Bielik - tento materiál je trošku veľmi nezáživný, má dosť dikcií legislatívnych, kde hlavná
norma STN je jednoznačne viazaná so stavebným zákonom a následne aj vyhláškou min. ŽP SR č.
532 z roku 2002 a jasne určuje všeobecne technické podmienky. Ja by som si dovolil upozorniť nás
všetkých, že neprináleží STN, aby MsZ prijalo nejaké zásady, aby to nejakým spôsobom menilo.
Keď je raz technická norma, tá platí a súvisí so zákonom. Takže je veľmi dôležité, aby sme toto
zmenili tak, ako to aj bolo navrhované v uznesení Ing.arch. Priehodovej, pretože tu dochádza k
jednej veci. Mesto B.Bystrica má CMZ, má pamiatkovú rezerváciu. Každé mesto si chráni tieto
skvosty, lebo to sú dary generácií z predchádzajúceho obdobia. Našou povinnosťou je zachovať si
kvalitu týchto hodnôt. Ako to súvisí s touto normou? No jednoducho tým, že keď sa to bude
zahusťovať, keď budú ďalšie stavby, ktoré sa budú ťahať do výšky, lebo pozemok je drahý, dôjde k
zatieneniu, a toto je meritom toho sporu. My by sme si mali uvedomiť, aby sme nezasahovali do tej
technickej normy. Tá norma by mala platiť aj v CMZ a MPR. Ten dokument, ktorý sme prijali nie je
ani v súlade so stavebným zákonom.
Jozef Haško - myslím, že by sa k tomuto mal vyjadriť riaditeľ ÚHA.
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Ing.arch.Ľubomír Keleman – príslušná norma o dennom osvetlení budov dáva jednoznačne
možnosť vymedziť územie, kde sa môže použiť iný uhol zatienenia. Túto možnosť sme v B.Bystrici
využili, a to takým spôsobom, že návrh materiálu bol verejne prerokovaný od 20.4. do 20.5.2006.
Prišla jedna pripomienka, ktorú tento materiál akceptoval. Zároveň celý materiál bol posunutý na
Úrad verejného zdravotníctva, kde bolo v rozhodnutí uvedené kladné stanovisko. Takýmto
spôsobom bol materiál spracovaný aj na rokovanie MsZ. To znamená verejnou rozpravou. Teraz
trošku k aplikácii tej normy. Ako som už uviedol, norma dáva možnosť, nikto nebude z MsZ a ani
nie je oprávnené podľa mňa MsZ zasahovať do dikcie technickej normy. Na to je príslušný úrad. V
samotnom materiáli, v grafickej prílohe, tak v popise a aj v texte boli vymedzené územia, kde bol
navrhnutý sprísnený ekvivalentný uhol zatienenia budov. Prečo to tak bolo navrhnuté? Ak by sme
postupovali podľa ekvivalentného uhla, toho jemnejšieho, ktorý má 30 stupňov, mali by sme v
CMZ v rozvojových územiach zástavbu sídliskovú, ako je napr. RU-SA alebo Fončorda. To
znamená, ďaleké odstupy budov. Preto kritici hovorili o tom, že dávame územia, ktoré v súčasnosti
nie sú zastavané. My sme si to uvedomili a preto ten cieľ bol v tom, aby sme vytvorili mestské
prostredie. Hovorím konkrétne o Nám. Ľ. Štúra, Námestí Slobody a o Belvedéri.
Ing. Peter Lačný FP – nie som tiež na toto odborník, ale musím povedať, že tu zaznievajú trošku
také zahmlievacie veci. Norma ako všeobecno technický predpis pre projektovanie podlieha ešte
ďalším procesom, a to je zozáväznenie niektorej jej časti zákonom, vyhláškami a vyhláška potom
dáva niektoré právomoci ďalším, trebárs obciam, aby si prijali svoje nejaké obmedzujúce alebo
zjemňujúce riešenia. V tomto prípade tu bola nejaká snaha, ktorá tu nebola dotiahnutá, pretože MsZ
neschválilo tieto zásady. V tom sa musím zhodnúť aj s predkladateľom a aj s Ing.arch.Priehodovou.
Ak chceme napraviť tento stav, tak najlepší postup je zrušiť používanie tohto materiálu a v MsZ
hlasovaním prijať, alebo neprijať obmedzujúce podmienky. Ja som za to, aby sme neprijali žiadne
obmedzujúce podmienky.
Ing. arch. Ľudmila Priehodová – ja len doplním pre tých, ktorí tomu nie veľmi dobre rozumejú,
že, citujem z normy: „ 42 stupňový ekvivalentný uhol zatienenia sa môže použiť len v súvislej
radovej uličnej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch v historických centrách miest“.
ÚHA v grafickej prílohe k tomu materiálu vymedzil historické centrum mesta až po železničnú
stanicu, cez Belvedér po Fončordu. Jednoducho treba túto grafickú prílohu upraviť a vymedziť tú
zónu naozaj len pre historické centrum mesta. Radová zástavba, to znamená dom tesne vedľa domu,
kde môžu platiť zhoršené podmienky pre bývanie, čo sa týka oslnenia. Nemôžeme si my, ako
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mesto, vymedziť historickú zónu na lúkach, na voľných priestoroch, napr. na Belvedéri tak, ako to
urobil ÚHA v B.Bystrici. Prosím, aby ste to nebrali ako nejaký útok na ÚHA, ale ako snahu
o nápravu.
MUDr. Michal Bucek FP – v zmysle RP formou osobitnej FP dávam návrh na ukončenie rozpravy
k tomuto bodu.
Hlasovanie číslo 19: ukončenie rozpravy k tomuto bodu
Počet prítomných: 21

Za: 15 Proti: 3

Zdržalo sa: 1 Nehlasovalo: 2

Návrh bol schválený.
Hlasovanie číslo 20: návrh Ing. arch. Priehodovej MsZ ruší používanie dokumentu Zásady
uplatnenia STN 730581 1 Zmena 2 „Denné

osvetlenie budov“ v Meste B.Bystrica

vypracované ÚHA v roku 2006 prerokované a zobrané na vedomie uznesením č. 630/2006MsZ na 49. zasadnutí MsZ dňa 30. novembra 2006. II. ukladá prednostovi MsÚ Zabezpečiť
správne vymedzenie zón so zvýšenou hustotou zástavby podľa normy STN 730581 -1 Zmena
2 „Denné osvetlenie budov“ a predložiť na 26. rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22.
septembra 2009.
Počet prítomných: 21

Za: 10 Proti: 3

Zdržalo sa: 7 Nehlasovalo: 1

Návrh nebol schválený.
Hlasovanie číslo 21: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 21

Za: 9 Proti: 8

Zdržalo sa: 2 Nehlasovalo: 2

Návrh nebol schválený.

Mestské zastupiteľstvo
neprijalo uznesenie
k bodu: Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov"

K bodu číslo 16:
Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný
poriadok
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K uvedenému bod nebola žiadna diskusia
Hlasovanie číslo 22: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 21

Za: 11 Proti: 0

Zdržalo sa: 9 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 554/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
návrh Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok, aby
za predsedu komisie bol zvolený Ing. Martin Baník, poslanec MsZ
II.v o l í
Ing. Martina Baníka za predsedu Komisie pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a
verejný poriadok

K bodu číslo 17:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej škole,
Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátov MsÚ

K uvedenému bod nebola žiadna diskusia
Hlasovanie číslo 23: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 21

Za: 20 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 555/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej
škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátov MsÚ
II.u k l a d á
prednostovi MsÚ
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na
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odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica
Termín: 30. 9. 2009
2. Predložiť hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica písomnú informáciu o splnení
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a
odstránení príčin ich vzniku
Termín: 30. 10. 2009

K bodu číslo 18:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
Banská Bystrica za rok 2008 použitých na Karanténnej stanici Zvolen

K uvedenému bod nebola žiadna diskusia
Hlasovanie číslo 24: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 21

Za: 20 Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 556/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na Karanténnej stanici Zvolen
II.u k l a d á
prednostovi MsÚ
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica
Termín: 30. 9. 2009
2. Predložiť hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica písomnú informáciu o splnení
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a
odstránení príčin ich vzniku
Termín: 31. 10. 2009
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K bodu číslo 19:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v
kapitole: "Náhrada straty vo verejnom záujme - MHD" v roku 2007 a 2008
Ivan Saktor - pri prerokovaní tejto správy z hľadiska mesta sme sa dohodli, že táto správa sa
premenuje na správu o priebežnom výsledku následnej finančnej kontroly, pretože kontrola nebola
diskutovaná s vedením Dopravného

podniku mesta B.Bystrica a nebolo možné oponovať

zisteniam, ktoré v tejto správe boli zistené, a ktoré nie sú z hľadiska DPM objektívne. Odporúčam
toto zobrať len na vedomie. Riadna správa bude prerokovaná po vyjadrení sa kompetentných.
Ing. Zdenko Haring - je toto návrh na uznesenie?
Ivan Saktor – áno, je to návrh na uznesenie s tým, že ho predkladám na základe dohovoru s
predkladateľom materiálu.
K uvedenému bod nebola žiadna diskusia
Hlasovanie číslo 25: MsZ berie na vedomie priebežnú správu o výsledku následnej finančnej
kontroly

nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole: "Náhrada straty vo

verejnom záujme - MHD" v roku 2007 a 2008
Počet prítomných: 21

Za: 16

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 Nehlasovalo: 4

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 557/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Priebežnú správu o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu
mesta v kapitole: "Náhrada straty vo verejnom záujme - MHD" v roku 2007 a 2008

K bodu číslo 20:
Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna
2009 do 21. augusta 2009
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K uvedenému bod nebola žiadna diskusia
Hlasovanie číslo 26:: návrh písomne predložený
Počet prítomných: 21

Za: 17

Proti: 0

Zdržalo sa: 2 Nehlasovalo: 2

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 558/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna
2009 do 21. augusta 2009

K bodu číslo 21:
Informatívna správa o možnostiach podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom
dlhodobého prenájmu pozemkov Mesta, vrátane vytipovania vhodných lokalít
Ing. Tatiana Voskárová - na základe uznesenia z 28.4.2009 číslo 441/2009-MsZ predkladáme túto
informatívnu správu. V zásade táto informatívna správa opisuje takých 7 možností riešenia
parkovacích miest v meste.
Ing. Zdenko Haring – osobne si myslím, že tie parkovacie miesta, ktoré sú tam naznačené sa v
podstate zaoberajú na túto dobu takým nevhodným spôsobom megalomanských projektov. Ja sám z
vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sme dostali petíciu občanov z Uhliska, z medziblokov, kde
občania žiadajú pomôcť vybudovať parkovacie plochy na existujúcej zeleni, ktorá vlastne už zelená
nie je. Budem hovoriť z vlastnej skúsenosti, lebo tu bývam, za týmto MsÚ. Dnes parkovanie na
týchto štyroch zelených plochách, tým že sa zrušil zákaz vjazdu, je veľmi zlé, zaplnila sa celá ulica.
Tie parkovacie plochy by sa nemali venovať len režimu nejakých megalomanských domov. Mali by
sme riešiť a umožniť možno aj tým budúcim záujemcom, ktorí si chcú vybudovať tie budúce
parkovacie miesta, vybudovať zjednodušené parkovacie miesta. Aby sme nenútili stáť občanov po
uliciach, potom sa tá premávka blokuje.
Ing. Milan Lichý - súhlasím s tým, čo povedal Ing. Haring. Som rád, že je tu ucelený materiál,
ktorý hovorí aj o parkovacích domoch a o nových parkoviskách. My sme mali vôľu a chceli sme
predložiť návrh, aby existovalo aj ďalšie riešenie. Keď nemáme finančné prostriedky, aby sa to
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aspoň riešilo tým spôsobom, aby sa podporila výstavba parkovacích miest prostredníctvom
dlhodobého prenájmu s tým, že obyvatelia na vytipovaných plochách vybudujú tie parkovacie
miesta a budú mať symbolický prenájom. V celom materiáli je pre mňa viac takých otázok, ktoré sa
týkajú tých veľkých parkovacích domov. Viem, že Sásová je veľmi zahltená domami. Denno denne
sú tam obrovské problémy. Ale výstavba 250 parkovacích miest v priestore medzi Starohorskou a
Rudohorskou ulicou môže byť problematická nielen čo sa týka financií, ale je to veľká stavba, a
neviem ako sú s tým uzrozumení tí obyvatelia ulice. Bude to parkovisko versus zeleň. Hľadajme iné
riešenia. Myslím, že ÚHA odporúča dobre problematiku riešiť rozšírením kapacít existujúcich
plôch na terénne, viacpodlažné státia, budovanie nových parkovísk. Ale čo ďalej, to nie je
dopovedané. Chýba tam návrh na uznesenie:

II. MsZ ukladá prednostovi MsÚ predložiť na

októbrové MsZ správu o prijatých opatreniach týkajúcich sa výstavby parkovacích miest
prostredníctvom prenájmu pozemkov mesta a vodorovného dopravného značenia.
Ing. Zdenko Haring FP - chcem reagovať na predrečníka. Keďže dal návrh na uznesenie s tým, že
sa má predložiť správa, že koľko tých parkovacích miest a nejaký krátkodobý horizont, mal by
prednosta na budúce MsZ predložiť riešenie tých krátkodobých stáni.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová,CSc.- som rada, že táto správa tu je, lebo viac krát som
vystúpila o riešení statickej dopravy v komplexnejšom riešení v meste. Poznám detailnejšie situáciu
vo svojom volebnom obvode Podlavice. Podľa priloženej mapky tie plochy, s ktorými sa uvažuje na
parkovanie, neviem s kým boli tieto plochy konzultované, alebo akým spôsobom boli vyčlenené.
Bolo by korektné, keďže v tejto mestskej časti dobre funguje občianska rada, prekonzultovať aj s
občanmi tejto mestskej časti ich predstavy a potreby, kde by sa dalo parkovať. To vyznačené miesto,
ktoré je v tej mapke nezohľadňuje tie priestory, ktoré by bolo ešte možné využiť na parkovanie a
dnes sú využívané na parkovanie, napriek tomu, že tam bol trávnik.
Ing. Martin Baník - táto správa bola prerokovaná aj na komisii dopravy v auguste. Stanovisko
komisie je také, že komisia považuje túto správu za prvú a informatívnu, ktorá sa zaoberá touto
témou a preto sme od jej tvorcu neočakávali nejaké zázraky. Parkovaním sa trápia v celom svete a
vyriešenie nie je jednoduché. Budeme sa touto aktivitou naďalej zaoberať. Prídeme s návrhom
ďalších riešení. MsZ sa už v marci m.r. zaoberalo touto témou a prijali sme vtedy uznesenie, ktoré
bolo splnené až dnes. Ja osobne správu považujem za dobrú a som rád, že konečne sa našiel niekto,
kto sa týmto bude zaoberať. Treba hovoriť preto viac s občanmi a s predsedami spoločenstiev
vlastníkov bytov. Hľadať systém nájdenia voľných miest. Riešenie vidím aj v tom, že sa
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zjednosmernenia cesty a toto sú okamžité státia.
Ing. Zdenko Haring FP - ja si myslím, že keď sa bude komisia zaoberať tými parkovacími
miestami a bude tlačiť na to, aby sa materiál aj prehodnocoval. Je zaujímavé, že keď si my
prijmeme uznesenie, že pred rokom dostaneme materiál o parkovacích miestach, a my v pohode, po
roku, sa tvárime akoby nič. Pritom tie parkovacie miesta sú dôležitá súčasť života v meste. Verím,
že nový predseda komisie tomu trošku pomôže a budeme sa častejšie zaoberať takouto vecou.
Chcel by som mu ponúknuť spoluprácu čo sa týka predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov.
Ing. Jozef Haško - kladne kvitujem túto správu. Je tam naškrtnutá vízia, ako by sa to malo robiť.
Chýba nám okolo 3 000 parkovacích miest. Bol som v zahraničí a ináč sa to nedá vyriešiť ako
budovaním malých parkovacích miest na jednotlivých uliciach. Týmto vyriešime problémy, čo nás
veľmi trápia. Tie ďalšie problémy musíme riešiť parkovacími domami. Poslanci sa musia viac
zaujímať o parkovanie aj na svojich uliciach. Treba tlačiť na Ing. Zehnala a oni tieto miesta na
parkovanie urobia.
Hlasovanie číslo 27: I. MsZ berie na vedomie.... návrh Ing. Lichého II. ukladá prednostovi
MsÚ predložiť na októbrové zasadnutie MsZ správu o prijatých opatreniach týkajúcich sa
výstavby parkovacích miest prostredníctvom prenájmu pozemkov mesta a vodorovného
dopravného značenia
Počet prítomných: 20

Za: 20

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 559/2009-MsZ:
Mestské

zastupiteľstvo

I.b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o možnosti podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom
dlhodobého prenájmu pozemkov
II.u k l a d á
prednostovi MsÚ
predložiť na októbrové zasadnutie MsZ správu o prijatých opatreniach týkajúcich sa výstavby
parkovacích miest prostredníctvom prenájmu pozemkov mesta a vodorovného dopravného
značenia
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K bodu číslo 22:
Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na
zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva

Ing. Pavol Vaník – na začiatok musím povedať, že v úseku od železničnej stanice po Hušták boli
namerané prekročenia 126 krát v limitnej hodnote, kde je povolené prekročenie len 36 krát.
Jednoznačne tento negatívny vplyv je z hľadiska dopravy. Čiastočne sa môže táto situácia zlepšiť
po vybudovaní severného obchvatu a po celom preorganizovaní dopravy tak, aby v celom tomto
najzaťaženejšom území sa nekoncentrovala doprava tak, ako tomu je doposiaľ.
Pavol Bielik - v zmysle rokovacieho poriadku chcem konštatovať, že Komisia MsZ pre ŽP a
odpady dňa 18.8.2009 túto správu prejednala. O 5 dní sme mali mať rokovanie MsZ, takže na
komisii v rámci diskusie odzneli niektoré návrhy od poslancov, ktoré dnes odznejú. Druhá vec.
Vzhľadom k tomu, že tento materiál sa konečne dostal na rokovanie MsZ, odporúčam pozrieť bod
č.8 – Opatrenia na nápravu. Komisia odporúča doplniť uznesenie MsZ o bod č. 2. MsZ ukladá
prednostovi MsÚ a) rozpracovať opatrenia vyplývajúce zo správy, b) predložiť riešenia opatrení s
návrhom finančného krytia v rozpočte Mesta B.Bystrica na rok 2010. Termín: október 2009.
Ing. Zdenko Haring - v podstate sa chcem vyjadriť k odstraňovaniu existujúcej zelene a hlavne
tých vysokých stromov, čo nám vyrástli na sídlisku. Pred časom som chválil riaditeľa ZARES, že
promptne pristupujú k odstraňovaniu zelene. Ale musím povedať, že dostávajú sa spätné väzby od
spoločenstiev vlastníkov bytov, že žiadosti, ktoré prichádzajú na tento úrad sú jednak posudzované
strašne pomaly a množstvo žiadostí nie je vybavených kladne. Sám som bol svedkom, že tie stromy
tienia domy a sú pomaly vyššie ako tie činžiaky. Bolo by dobré začať s nimi niečo robiť a postupne
ich nahrádzať. Ak to nebudeme vyrubovať, tak ľudia si to budú riešiť svojim spôsobom a takto
vyschnuté stromy môžu poškodiť majetok občanov a mesta. Dávam preto návrh na uznesenie,aby
prednosta MsÚ predložil na novembrové MsZ pred začiatkom vegetačného obdobia informatívnu
správu o stave výrubu za obdobie od 1.1. do 10. mesiaca 2009.
Ing. Jozef Haško FP - veľmi netlačme na riaditeľa ZARES-u, lebo vlani nám bolo sľúbené, že
niektoré ihličnaté stromy budú využité na riešenie vianočných stromčekov a na hroby.
Ing. Milan Lichý - uznesením MsZ vznikla komisia životného prostredia a nakladania s odpadmi a
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táto komisia dostala úlohu od MsZ, a to pripraviť opatrenia s návrhom na zlepšenie zelene a
odpadového hospodárstva. Čiže táto správa je základ na to, aby sme pripravili tie opatrenia.
Komisia bude ďalej pokračovať v činnosti a bude sa touto problematikou zaoberať v celku. Čo sa
týka údržby zelene, skomplikovalo nám situáciu v meste aj organizačné členenie. Je oddelený
výkon štátnej správy od komunálnych služieb. Bolo to predtým spolu na ref. ŽP. Viem aj o zlom
stave náhradnej výsadby, ktorá sa robí po výrube drevín. Existuje evidencia žiadostí, súhlasy, ktoré
sú na ďalšie obdobie vegetačného pokoja na výrub drevín. Na MsÚ to funguje. Prednosta MsÚ
bude mať za úlohu rozpracovať tie opatrenia, ktoré zo správy vyplývajú.
Hlasovanie číslo 28: hlasovanie o návrhu p. Bielika doplnenie bodu II.

a) rozpracovať

opatrenia vyplývajúce zo správy, b) predložiť riešenie opatrení s návrhom finančného krytia v
rozpočte Mesta na rok 2010
Počet prítomných: 20

Za: 20

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
Hlasovanie číslo 29: hlasovanie o návrh Ing. Haringa - MsZ ukladá prednostovi MsÚ na
novembrové zasadnutie MsZ predložiť informatívnu správu o stave výrubov drevín na území
mesta v období od 1. 1. 2009 do 30. 10. 2009
Počet prítomných: 20

Za: 19

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
Hlasovanie číslo 30: hlasovanie o pôvodnom návrhu
Počet prítomných: 20

Za: 18

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 560 /2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na
zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva
II.u k l a d á
prednostovi MsÚ
a) rozpracovať opatrenia vyplývajúce zo správy,
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b) predložiť riešenie opatrení s návrhom finančného krytia v rozpočte Mesta na rok 2010
Termín: do MsZ v októbri 2009
III. u k l a d á
prednostovi MsÚ
na novembrové zasadnutie MsZ predložiť informatívnu správu o stave výrubov drevín na
území mesta v období od 1. 1. 2009 do 30. 10. 2009

K bodu číslo 23:
Informatívna správa o plnení uznesenia č. 438/2009 MsZ zo dňa 28.04.2009 – zoznam hrobov
dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ
Mgr. Stanislav Kútik – materiál je spracovaný a nemám k nemu čo povedať. Ešte pôjde na
pripomienkovanie tak, ako je napísané.

Hlasovanie číslo 31: hlasovanie o pôvodnom návrhu
Počet prítomných: 20

Za: 19

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 561/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
a) Informatívnu správu o plnení uznesenia č. 438/2009 MsZ zo dňa 28.04.2009 – zoznam
hrobov dejateľov pochovaných na cintorínoch mesta pre budúce umiestnenie orientačných
tabúľ pri vchodoch do cintorínov
b) Zoznam hrobov dejateľov pochovaných na cintorínoch mesta

K bodu číslo 24:
Informatívna správa k projektovému zámeru založiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
Ing. Tatiana Voskárová – predkladáme informatívnu správu k projektovému záveru založiť
sociálny podnik. Podrobný popis projektového zámeru je v tej informatívnej správe. Založenie
sociálneho podniku umožňuje ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny miestnym samosprávam
prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov, v rámci ktorých umožňuje spolufinancovanie
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takýchto projektov. Na Slovensku bolo založených 7 soc. podnikov, teraz sa chystá založenie
ďalších troch. Následne pôjdu výzvy na založenie soc. podnikov miestnymi samosprávami.
Hlasovanie číslo 32: hlasovanie o pôvodnom návrhu
Počet prítomných: 20

Za: 19

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 562/2009-MsZ:
M e s t s k é z a st u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu k projektovému zámeru založiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
II.s c h v a ľ u j e
zriadenie neziskovej organizácie Mestom Banská Bystrica s názvom Sociálny podnik Mesta
Banská Bystrica, n.o., ako právnej formy pre priznanie postavenia sociálneho podniku v zmysle
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

K bodu číslo 25:
Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
Ing. Pavol Vaník – v súvislosti s uznesením MsZ 431 mal byť nákup meracích prístrojov
realizovaných z prebytku. Vzhľadom na to, že to nebolo odsúhlasené sme prikročili k zmene
rozpočtu č. 3, ktorú ste pred chvíľou odsúhlasili. Prístroj je certifikovaný pre potreby merania hluku
zo strany MsP. Z toho dôvodu navrhujeme zakúpiť tento prístroj v hodnote 2980 €.
Hlasovanie číslo 33: hlasovanie o pôvodnom návrhu
Počet prítomných: 20

Za: 20

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 563/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
II.s ch v a ľ u j e
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finančné prostriedky na nákup hlukomeru

K bodu číslo 26:
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2009
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová,CSc. - ja som interpelovala vedúceho odboru KS ohľadne
redukcie parkovacích miest pre občanov zdravotne postihnutých. V odpovedi bolo uvedené, že sa
tento stav prehodnotil a budú zrušené 2 parkovacie miesta zo 4 do konca augusta 2009. Je 7.9. a
stále to nie je zrealizované. Poprosila by som to dodržať.
Ing. Peter Lačný - dostal odpoveď na interpeláciu od Ing.Vaníka, ktorého som sa nič nepýtal. Ja
som sa pýtal pána primátora, ktorý architekt mu poradil, aby dal súhlasné stanovisko v súvislosti s
umiestnením toho megabilboardu.
Ing. Zdenko Haring FP - je potrebné niečo urobiť s výškou tých bilboardov. Tiež nepíšte a
neodpovedajte vetami, že robíme, urobíme. Akú pasportizáciu robíme? Vy ju nerobíte, mali by ste
ju mať. Ak niekde vyrástol bilboard, tak by ste to mali mať zaevidované. Lebo to, čo rastie v tomto
meste, je v rozpore so stavebným zákonom. Chcel by som vysvetlenie k týmto odpovediam.
Ing. Milan Lichý - nemôžem byť spokojný s odpoveďou na moju interpeláciu, ktorou som
interpeloval predsedu predstavenstva MBB a.s. vo veci porušenia § 201 odst. 1 obchodného
zákonníka. Išlo o to, či predstavenstvo MBB nepozvalo členov DR na riadne zasadnutie VZ
spoločnosti. Predseda mi odpovedal, že som vytrhol citáciu z kontextu obchodného zákonníka a že
podľa stanov sa na zasadnutí VZ môžu zúčastniť členovia predstavenstva a DR. Ale aby sa mohli
zúčastniť, tak by o tom museli vedieť. Opäť došlo k porušeniu stanov a aj obchodného zákonníka.
Preto budem interpelovať v tejto veci primátora mesta ako valné zhromaždenie. Ešte dodám, že k
tomu, aby dozorná rada mohla vykonávať svoju činnosť, potrebuje informácie v plnom rozsahu.
Členovia DR neboli prizývaní na všetky VZ. Preto tu vznikajú nedorozumenia, čo sa týka činnosti
MBB. Bolo to napr. pri prerokovaní kúpnej zmluvy s firmou PERULL, na mimoriadnom VZ, keď
sa kupovali akcie HC 05 a na ostatnom VZ. Členovia DR sú poslanci MsZ, ktorí túto spoločnosť
zakladali a aj rušia.
Hlasovanie číslo 34: hlasovanie MsZ berie na vedomie Správu....

Zápisnica z 25. zasadnutia MsZ konaného 7. septembra 2009 v Banskej Bystrici

31/39

Počet prítomných: 20

Za: 18

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 564/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2009

K bodu číslo 27:
Interpelácie poslancov
Ing. Martin Turčan
Ako je dohodnutý postup pri dávaní komunikácií po projekte ISPA do pôvodného stavu? Jedná sa
mi o Kuzmányho ulicu, ktorá je v centre mesta a ak sa pešo prejdete po tejto ulici uvidíte síce
urobenú cestu z asfaltu, ale niekde neosadené obrubníky, zle osadené šachty, ktoré opravujú podľa
mňa podkladovým asfaltom, ktorý vôbec nehrá s vrchnou obrusnou vrstvou asfaltu.... Ďalej tam
nájdete vyhnuté stĺpy pouličného osvetlenia, poničené a preliačené dlažobné kocky na chodníkoch,
toto všetko zostalo po nákladných vozidlách, ktoré prerábali túto ulicu. Pýtam sa, kto a kedy uvedie
túto ulicu do pôvodného a 100% stavu?
Interpelujem ďalej výzor Námestia SNP v B.Bystrici. Z môjho pohľadu ide o veľké položky, ale
reputácia nášho mesta týmto dosť trpí. Ak sa prejdete námestím uvidíte rozbité dlažobné kocky,
rozpukaný asfalt, polámané a otvorené zberné rigoly, okolo novozrekonštruovanej fontány už
rozbitú dlažbu, ktorá od začiatku farebne nekorešpondovala s ostatnou dlažbou v okolí. Môže mesto
s týmto stavom námestia urgentne niečo robiť?
Dovoľujem si ďalej interpelovať kompetentných a to zodpovedný referát, alebo MBB a.s. o
koncepciu parkovania na Striebornom námestí, kde sa dlhšiu dobu má riešiť otázka parkovania a
zatiaľ sa z môjho pohľadu nič nedeje. Prosím o odpoveď, kde je k nahliadnutiu tento projekt a kto
ho má na zodpovednosť? Mám za to, že prenájom vyhradených parkovísk je dobrý biznis pre mesto
a do rozpočtu z toho idú nemalé financie, takže to treba vyriešiť čo najskôr.
Interpelujem zodpovedných vo veci kosenia nášho mesta. Cementárenská cesta v B.Bystrici snáď
nebola tento rok ešte ani kosená a je tam už skôr prales ako tráva. Taktiež areál ihriska bývalej
škôlky na Ceste k nemocnici, ako sú garáže, ak je tento pozemok v súkromných rukách môžeme
majiteľa vyzvať, aby svoj pozemok v centre mesta pokosil?
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MUDr. Ladislav Slobodník
Chcel by som interpelovať prednostu MsÚ. Na Skubínskej ceste, oproti domu číslo 80 je otvorený
kanál, ktorý bol zabezpečený ochranným zábradlím. To zábradlie je zdevastované, neplní svoju
funkciu. To miesto je nebezpečné. Pýtam sa, kedy sa to bude riešiť? Buď zakrytím alebo obnovením
toho zábradlia.
Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Kedy budú obnovené priechody pre chodcov na križovatke Skuteckého ulica- Kukučínova ulica.
Prípad som opakovane pripomínal na dopravnej komisii a stále nič. Asi rok to bude. Začal sa nový
učebný rok. Väčšina študentov konzervatória a aj stavebnej priemyslovky nemá kade chodiť, keď
chce prechádzať z jednej strany na druhú. Rovnako aj tí, ktorí chodia pešo na okresný súd a úrad
práce?
Ako sa mesto vysporiada so skutočnosťami uvedenými v liste, ktorý poslala Mestu pani doktorka
Kubičková dňa 17.8.2009 o premietnutí podmienok rozhodnutia Pamiatkového úradu SR do
územného plánu mesta B.Bystrice?
Pavol Bielik
Interpelujem predsedu predstavenstva, výkonného riaditeľa MBB a.s. B.Bystrica. Za prvé. Ako boli
rozdelené odmeny orgánom spoločnosti za rok 2007 a 2008. Za druhé. Ako bolo rozdelenie zisku
spoločnosti za rok 2007 a 2008 ?
Ing. Peter Lačný
Na minulom MsZ som odovzdal niekoľko takých pekných záberov mesta v lete. Ale v tesnom
priestore pred Barbakanom na takej prístupovej rampe, ako bola dakedy vodná priekopa naďalej
parkujú osobné motorové vozidlá. Preto interpelujem, pán primátor, aby ste zabezpečili
prostredníctvom MsP, aby tieto autá tam neparkovali, lebo sa jedná o určitý symbol mesta, ktorý si
radi fotografi odfotia a tieto autá to tam rušia.
Ing. Zdenko Haring
Žiadam prednostu MsÚ, aby zabezpečil za MsÚ osadenie značiek „Zákaz vjazdu mimo dopravnej
obsluhy“. Na ulicu za MsÚ.
Druhá vec, ak tam bude zákaz vjazdu, tak by sme tam nemuseli riešiť zákaz zastavenia. Chcel by
som poprosiť v súvislosti s parkovacími miestami a dám návrh. Na podporu budovania parkovacích
miest na časti zelene za MsÚ by mohol slúžiť aj ten argument, že zamestnanci MsÚ, ktorí v
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súčasnosti parkujú na parkovisku vedľa MsÚ, by sa mohli presťahovať do týchto novovytvorených
parkovacích miest. Tým by sa našej spoločnosti MBB otvorili parkovacie miesta vedľa úradu z
ulice a zvýšil by sa príjem tejto spoločnosti. Trval by som, aby za MsÚ bola osadená znovu značka
tak, ako to bolo predtým, než sa začala rekonštruovať tá škatuľa vedľa toho dvanásťposchodového
domu so žltými balkónmi.
Chcel by som požiadať pána prednostu, v podstate pána Vaníka, aby v súvislosti s kolaudáciou na
Bakossovej ulici boli preverené podmienky, či parkovisko, ktoré malo slúžiť pre Lazovnú 58, lebo
tak bola podmienka stavebného povolenia, či je vybudované a či cesta zodpovedá technickým
normám pre výjazd obyvateľov z novej tej Bakossovej.
RNDr. Ladislav Topoľský
Kedy bude urobené dopravné značenie na rekonštruovanej vozovke v lokalite križovatka Kyjevské
námestie. Domáci sa vedia radiť, ale cudzí šoféri majú problém ak chcú odbočovať.
Ing. Milan Lichý
Interpelujem pána primátora, ako štatutára a zástupcu Mesta vo Valnom zhromaždení MBB, a.s,
obchodnej spoločnosti zriadenej Mestom Banská Bystrica, vo veci porušenia § 201ods. (1)
Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého: „Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom
zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej
kontrolnej činnosti.“ Predstavenstvo MBB, a.s., nepozvalo členov Dozornej rady MBB na riadne
zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom sa schvaľovala účtovná závierka a
rozdelenie zisku. Týmto postupom im nebolo umožnené splniť si úplne povinnosti vyplývajúce zo
zákona, súvisiace s vykonávaním kontrolnej funkcie v prospech obchodnej spoločnosti a v prospech
mesta Banská Bystrica. Takáto situácia už v minulosti nastala v niekoľkých prípadoch pri
schvaľovaní prevodov pozemkov týkajúcich sa priemyselného parku i pri schvaľovaní
nadobudnutia akcií hokejového klubu. Na moju rovnakú interpeláciu mi odpovedal pán Ing.
Ľubomír Bobák, predseda predstavenstva MBB, a.s., nasledovne: „Valné zhromaždenie bolo
zvolané podľa stanov spoločnosti, čl. 11.3. citujem: Predstavenstvo zverejňuje pozvánku na valné
zhromaždenie tak, že ju zašle všetkým akcionárom s akciami na meno doporučeným listom na
adresu sídla alebo bydliska uvedenú v evidencii spoločnosti najmenej 10 dní pred dátumom jeho
konania. Pozvánka musí obsahovať údaje predpísané ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä
§184-u ods. 4, §-u 184 ods. 6 a 7, §-u 202 ods. 2, §-u212). Ďalej citujem čl. 10.3. „Na zasadnutí
valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť členovia predstavenstva a dozornej rady. O účasti ďalších
osôb (napr. audítorov, znalcov, hostí a pod.) môže rozhodnúť predstavenstvo“. Z jeho odpovede
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podľa mňa však vyplýva, že boli okrem zákona porušené aj stanovy spoločnosti. Účasť členov
predstavenstva a dozornej rady na valnom zhromaždení sa môže umožniť len tak, ak o jeho konaní
budú oboznámení. Pretože pán predseda predstavenstva tvrdí, že moje tvrdenie sa nezakladá na
pravde a citácia §-u 201 je vytrhnutá z kontextu Obchodného zákonníka, žiadam pán primátor
o nápravu Vás. Mám za to, že tento postup obmedzuje výkon funkcie členov dozornej rady
a prispieva k zhoršovaniu informovanosti o mestskej obchodnej spoločnosti a k tiež k zhoršovaniu
komunikácie s mestským zastupiteľstvom.

K bodu číslo 28:
Diskusia
Pavol Bielik - začal nám september, máme nový cestovný poriadok, MHD nám funguje. Chcel by
som sa dotknúť niektorých vecí. Moje vystúpenie predovšetkým smeruje k tomu, aby sme aj v
komisii dopravy v najbližšom období dostali informácie o tom, ako celkove sa darí novému
cestovnému poriadku. Z pohľadu letného obdobia, júl, august by som chcel informovať MsZ a dať
taký podnet, aby sa zvážili niektoré rozhodnutia. Napriek tomu, že bola zo strany odborného útvaru
odpovedaná problematika zmeny trasovania linky číslo 20 MHD. Pôvodne do starej Sásovej
zachádzala 20-tka, ktorú občania využívali najmä v ranných hodinách a odpoludňajších hodinách.
Mnohí občania mesta využívajú MHD na prestupy a nie len na prestupy v rámci mesta, ale MHD
ich dovezie aj na stanicu, kde idú autobusy mimo B.Bystrice, kde majú svoje pracovné povinnosti.
Z toho dôvodu istým spôsobom aj občania starej Sásovej oslovili MsÚ v tejto problematike.
Odpoveď bola daná, ale napriek tomu by som si dovolil tu na MsZ vystúpiť a požiadať, že pokiaľ
dôjde k nejakým zmenám, resp. sa budú robiť úpravy v cestovnom poriadku, aby sme zvažovali aj
možnosť riešenia autobusových liniek zo starej Sásovej. Linky 101 a 102 , ktoré v tomto poriadku
boli upravené, neslúžia k tomu, že občan sa dostane rýchlo zo starej Sásovej trebárs k železničnej
stanici a tam môže prestúpiť na ďalší autobus, ktorý ho odvezie do iného mesta alebo obce. Tieto
dve linky prakticky slúžia k tomu, že sú to tzv. vyhliadkové autobusy, lebo tie trasy sú už tak dlhé,
že vlastne stratili na efekte rýchlej prepravy z jedného miesta na druhé. Takže by som chcel
poprosiť zvážiť túto vec. Druhá pripomienka súvisí s tým, o čom sme aj na dopravnej komisii
diskutovali. Zvolenská cesta, ako taká, v súčasnom období tam boli vybudované zátarasy. Ako
dobre viete, boli vybudované zvodidlá a natiahnutý plot. Tým pádom z hľadiska bezpečnosti cestnej
premávky sa vytvorili isté predpoklady, aby ľudia neprechádzali krížom cez cestu. Čo je dobré. Ale
dovolím si upozorniť na jeden zásadný fakt, o ktorom všetci dobre vieme, že keď sa táto cesta
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budovala neurobili sa nadchody v jednotlivých častiach Zvolenskej cesty. To znamená, prepojenie
priemyselnej časti z jednej strany na druhú a tým pádom umožnenie prechodu chodcov, keď idú
MHD z jednej strany na druhú. To je jeden problém, ktorý nie je doriešený. Či sú to študenti do
toho odborného učilišťa, alebo sú to zamestnanci. Isté opatrenia boli prijaté na linke č. 22 a 90, sú to
nové opatrenia, dúfam, že budú slúžiť občanom. Tu by som chcel konštatovať, že zmeny, ktoré
boli, neboli k 1.9.2009 aj jasne vyznačené na zastávkach MHD. Tretia vec, čo sa týka Zvolenskej
cesty, najmä v časti pod Kremničkou, dochádza k rannej migrácii zvierat. Opatrenia, ktoré urobila
diaľničná správa zabudli vytvoriť priestor a možnosť, aby zver nevstupovala voľne na vozovku. Sú
ohrození šoféri. V tejto časti častokrát dopravné nehody sú zavinené voľnou migráciou zvierat,
ktoré najmä v ranných hodinách touto cestou migrujú. Treba tieto chýbajúce veci doriešiť.
Ing. arch. Ľudmila Priehodová – v súvislosti so zmenami a doplnkami územného plánu veľkého
územného celku Banskobystrický kraj, ktorý spracovávala naša spoločnosť URBION a s
vyhodnotením pripomienkového konania týkajúceho sa umiestnenia spaľovne nebezpečného
odpadu v B. Bystrici by som chcela trošku objasniť tieto veci. Mesto B. Bystrica žiadalo
samosprávny kraj, aby vylúčil túto nebezpečnú spaľovňu z obytného územia mesta. Obstarávateľ
Banskobystrický kraj zaujal také stanovisko, aby si Mesto B. Bystrica vytypovalo lokalitu, kde tá
spaľovňa môže byť. Čiže je na Meste B. Bystrica, aby sa snažilo nájsť tú správnu lokalitu. V tejto
súvislosti predkladám uznesenie: MsZ ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť obstaranie vyhľadávacej
štúdie pre umiestnenie novej spaľovne nebezpečných odpadov mimo obytné územie mesta B.
Bystrica. Viem, že je to tak narýchlo. Ale konzultovala som to aj so spracovateľkou a aj s
obstarávateľkou týchto zmien a doplnkov, toto je krok, ktorý by sme mali my ako Mesto urobiť.
Ing. Martin Baník -

chcel by som aj tu, ako aj na MsR, poďakovať zamestnancom, ktorí

zabezpečujú celú oblasť informatiky. Bude to pomaly rok, čo používame elektronický systém na
MsZ a na všetkých orgánoch, funguje to perfektne. Podarila sa dobrá vec. Teraz k vážnejším
témam. Je nesporné, že za posledných 5-6 rokov prebiehala v našom meste najväčšia stavebná
činnosť možno za čias histórie tohto mesta. Ale určite niečo, čo sa dialo tu a čoho sme boli
svedkami my a aj občania mesta nemá v histórii obdobu. V podstate sa vykonala rekonštrukcia 60
km kanalizácie, čo je nevídané a za čo patrí poďakovanie nie len investorovi ale aj EÚ- fondu ISPA
a všetkým organizátorom. Takto pred rokom sme dostali informatívnu správu čo sa má ešte urobiť,
čo sa stihne a nestihne. Podľa informácií táto rekonštrukcia už mala byť vykonaná do konca
augusta. Kde tu sa ešte pracuje. Ja si myslím, že toto MsZ by malo dostať informáciu, čo vlastne sa
udialo za tieto roky, čo sa podarilo a čo nie a najmä to čo Mesto ešte požaduje od investora, čo je
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nedorobené, čo je urobené zle a nekvalitne. Preto dávam návrh na uznesenie, aby 27.10 bola
predložená informatívna správa o ukončení prác na likvidácii odpadových vôd. Komisia dopravy
19.8. prejednávala informatívnu správu o vyhodnotení prevádzky citybusov. Dospeli sme k tomu,
aby MsZ požiadalo dopravcu, DPMBB a.s. , aby predložil správu o zabezpečení MHD citybusmi na
roky 2010-2014, aby táto správa bola predložená 27.10.2009. Posledná oblasť. Bola tu otázka
MBB. Chcel som niečo navrhnúť. Preto dnes navrhujem uznesenie: MsZ ukladá predsedovi
predstavenstva MBB a.s. Ing. Ľubomírovi Bobákovi predložiť na rokovanie MsZ 27.10.2009
písomnú informáciu, ako spoločnosť zabezpečuje: 1. prenájom Barbakanu s využitím celého
obnoveného objektu, 2. prípravu výstavby priemyselného parku, 3. rekonštrukciu Radnice. V správe
zhodnotiť doterajšie aktivity a potrebu pokračovania aj s vyjadrením časového horizontu, finančné
náklady na to potrebné.
Ing. Jozef Haško – obrátili sa na mňa občania Graniara, aby sa uvážilo, že boli úplne zrušené city
busy na Graniar. Ja som nevedel, že všetky. Bolo by dobré, aby boli aspoň niektoré spoje obnovené.
Aspoň jeden za dve hodiny. Ďalej chcem poďakovať MsP za tie hliadky čo sú pri školách. Chcem
ešte požiadať, aby toto trvalo ešte mesiac, dva.
Hlasovanie číslo 35: hlasovanie o návrhu Ing. arch. Priehodovej
Počet prítomných: 19

Za: 17

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 565/2009-MsZ:
K bodu: D i s k u s i a - spaľovňa

Mestské zastupiteľstvo
I.u k l a d á
prednostovi MsÚ
zabezpečiť obstaranie vyhľadávacej štúdie pre umiestnenie novej spaľovne nebezpečných
odpadov mimo obytné územie mesta Banská Bystrica
Hlasovanie číslo 36: hlasovanie o návrhu Ing. Baníka
Počet prítomných: 19

Za: 18

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1

Návrh bol schválený.
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U z n e s e n i e č í s l o 566/2009-MsZ:
K bodu: D i s k u s i a - likvidácia odpadových vôd
_______________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I.ž i a d a
Ivana Saktora, primátora mesta,
predložiť MsZ na jeho rokovanie 27. 10. 2009 záverečnú písomnú správu o vykonaných prácach
a ich rozsahu na Sústave na likvidáciu odpadových vôd
Hlasovanie číslo 37: hlasovanie o návrhu Ing. Baníka II.
Počet prítomných: 19

Za: 19

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 567/2009-MsZ:
Mestské zastupiteľstvo
I.u k l a d á
Michalovi Němcovi, predsedovi predstavenstva DPMBB, a.s.
predložiť na rokovanie MsZ dňa 27. 10. 2009 správu - „Zabezpečenie MHD citybusmi na roky
2010-2014“
Hlasovanie číslo 38: hlasovanie Ing. Baník III.
Počet prítomných: 19

Za: 19

Proti: 0

Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Návrh bol schválený.
U z n e s e n i e č í s l o 568/2009-MsZ:
K bodu: D i s k u s i a - Barbakan, priemyselný park, Radnica
________________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I.u k l a d á
Ing. Ľubomírovi Bobákovi, predsedovi predstavenstva MBB, a.s.
predložiť na rokovanie MsZ dňa 27. 10. 2009 písomnú informáciu, ako spoločnosť zabezpečuje
1. prenájom Barbakanu s využitím celého jeho obnoveného objektu,
2. prípravu výstavby priemyselného parku,
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3. rekonštrukciu Radnice.
V správe zhodnotiť doterajšie aktivity a potrebu pokračovania aj s vyjadrením časového horizontu
ukončenia a finančné náklady na to potrebné.
K bodu číslo 29:
Ukončenie mestského zastupiteľstva
Týmto bodom bol program 25. zasadnutia MsZ vyčerpaný. Primátor mesta, Ivan Saktor,
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 25. zasadnutia MsZ za ukončené o 12,25 h.

Ing. Jaroslav S i h e l s k ý,v.r.

Ivan S a k t o r,v.r.

prednosta MsÚ

primátor mesta

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Overovatelia zápisnice:

Dátum

Podpis

Ing.arch.Ľudmila Priehodová,v.r. 16.9.2009
Jakub Gajdošík,v.r.,22.9.2009

V Banskej Bystrici, 10.09.2009
Zapísala: Želmíra Gernicová
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