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

Zápisnica č. 07/2016
Dátum a miesto konania: 22. novembra 2016, zasadačka číslo dverí 250 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 11
neprítomní - 4
ospravedlnení – 4
- na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci MsZ
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017-2019
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. Na požiadanie vedúcej
odboru Ing. Farkašovej, aby za bod 1 bol daný bod Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých
rokov. Za predloženú zmenu programu dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje pozmenený program rokovania.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 247 bolo schválené.
K bodu 2/
Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov
V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú niektoré investičné akcie, o ktorých už Mesto vie teraz a niektoré
investičné akcie z roku 2016 potrebuje presunúť do roku 2017, vykryť ich z FMR, z jeho zostatku, ktorý
zatiaľnemá účelové určenie. Preto je materiál predkladaný pred Návrhom rozpočtu, lebo uvažuje s krytím
výdavkov, ktoré už sú v Návrhu rozpočtu zapracované. Jedná sa o nasledovné investičné akcie:
- odvodnenie v Úľanke – 30 000 €,
- výstavba parkoviska na Povstaleckej ulici – 50 000 €,
- projektové dokumentácie na cyklotrasy 71 113 €,
- hydraulické vyregulovanie a termostatizácia objektov škôl – 119 000 €,
- doschválenie krytia výdavkov „Zvyšovanie kapacít MŠ Bakossova“ – 16 802 €,
- rekonštrukcia areálu ZS Sitnianska – 16 000€.
Diskusia:
Kašper – ako sa týmto návrhom zmení rozpočet?
Farkašová – nijako, zmeny sú už zapracované
Topopľský – je to cca 300 tis €, koľko zostane v rezerve FMR.
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Farkašová – v tomto roku išlo z FMR: Most Iliaš – viac ako 1 mil 500 tis €, náhradná finančná výpomoc
MBB, a.s. - 800 tis €, odkúp technického zhodnotenia Barbakanu – 663 tis €, ZŠ Bakossova – 200 tis €,
ZŠ Gaštanová – 19 tis €. Po tomto, ak sa schváli tento účel použitia, zostane suma vo výške cca 40 tis €.
Topoľský – žiada vysvetliť, čo obnáša rekonštrukcia areálu ZŠ Sitnianska.
Gajdošík – zrekonštruovanie školského átria, akýsi kultúrny priestor pre verejnosť v Sásovej s kapacitou
200-300 miest na sedenie.
Kašper - hydraulické vyregulovanie bude na všetkých MŠ?
Adamec – budovy sú vytypované u tých MŠ a ZŠ, kde došlo k výmene okien.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na schválenie účelu použitia fondu
minulých rokov schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 248 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017-2019
Pri tvorbe Návrhu rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaných príjmov. Ktoré by mali byť zdrojom krytia
výdavkov a požiadaviek útvarov. Tým, že ešte nie je zverejnená prognóza MF SR, vychádzalo sa z návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 pri stanovení výšky podielu výnosu daní z príjmov tak, ako je
dané do materiálu. Druhým najväčším zdrojom príjmov je príjem z miestnych daní, tretím hlavných
zdrojom príjmom je transfer zo štátneho rozpočtu. U kapitálového rozpočtu sa uvažovalo z kapitálových
príjmov z nakladania s majetkom mesta. Veľkú položku v návrhu tvoria úverové zdroje, ktoré
predpokladáme zapojiť do rozpočtu na krytie výdavkov – terminál, Dom kultúry a kremačné pece. Ďalej sa
vysporiada návrh s výdavkami orientovanými na čerpanie a spolufinancovanie eurofondov, na
financovanie celých projektov nastavené na tzv. balónové splátky a financovanie z peňažných fondov. Z
celkového pohľadu konštatujeme celkové navýšenie príjmovej aj výdavkovej časti, prioritne ovplyvnené
predpokladom čerpania prostriedkov z eurofondov. Čo sa týka dlhovej služby, podľa zákona o
rozpočtových pravidlách do výšky dlhu sa nezapočítava výška nenávratného finančného príspevku z
eurofondov, toto ani neovplyvní dlhovú službu Mesta. Úverové krytie je nastavené tak, že predpokladáme
rôzne termíny čerpania úverov. Ak sa situácia vyvinie inak, operatívne sa vykonajú úpravy v priebehu roku
2017. Vo výdavkoch rezonuje: školstvo – pokračovanie rekonštrukcie materských škôl, komunikácie,
prostriedky do volebných obvodov v nezmenenej výške, navyšovanie mzdových prostriedkov o 4% pre
všetkých zamestnancov, Európske mesto športu, dotačné podpory.
Diskusia:
Kašper – navrhol diskusiu viesť podľa štruktúry Návrhu rozpočtu.
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola
Kašper – dotácie primátora 129 768 €, je adekvátne, aby takáto položka v rozpočte bola v takejto sume.
Adamec – dotácia je v zmysle VZN – 10% z celkovej sumy dotácií, ktoré môžu poslanci MsZ kedykoľvek
zmeniť.
Turčan – VZN hovorí aj o tom, že dotácie nie je možné kombinovať. Objem, o ktorý žiadatelia žiadajú
nemožno vykryť, práve táto dotácia by mala pomôcť tomu, čo nebude podporované z iných dotačných
schém Mesta, uchádzači majú šancu zareagovať takouto formou.
Lichý – stotožňuje sa s otázkou p. Kašpera, o tejto téme sa viedli diskusie, viac dotácií by malo byť na
kolektívnom rozhodovaní MsZ.
Adamec – pre predstavu suma pre komisie predstavuje 140 tis €. Návrh rozpočtu počíta v rámci kultúry,
športu, cestovného ruchu s rôznymi podujatiami, kde sa zohľadňovali rôzne kritéria podujatí, na ktoré sú
financie pridelené už priamo, podpora už z vnútra úradu.
Gajdošík – takto bolo schválené VZN, balík na dotáciu je väčší ako minulého roku, ale to vyplýva zo
štruktúry dotačnej schémy.
Kašper – položka na štúdie predstaničný priestor veľká ŽS a Námestie Slobody.
Adamec – financie na vypracovanie projektovej dokumentácie, komplexné vyriešenie priestoru vrátane
odstavísk trolejbusov.
Turčan – v tejto chvíli je rozpracovaná so ŽSR zámena pozemkov. Priestor pri malej stanici je jediná
dobre prístupná lokalita pri Hrone a blízko centra.
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Gajdošík – čo sa týka Námestia Slobody, v rámci integrovaného operačného programu v najbližšom období vyjde výzva, kde sa budú riešiť priestupné body, ukľudnenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti chodcov –
revitalizácia celého Námestia Slobody.
Program 2 Propagácia a marketing
Bučko – navýšenie prostriedkov na zabezpečenie darov primátora zo 700 € na 8 000 €.
Adamec - súvisí to s jubilejným ročníkom Radvanského jarmoku – nákup umeleckých diel.
Škantár – prevádzkové náklady IC z 5 100 € na 12 400 €.
Farkašová – jedná sa o zriadenie ďalšieho IC na autobusovej stanici – PC technika, nábytok.
Topoľský – zahraničné služobné cesty z 0 € na 500 €.
Detková – v tomto roku to bolo všetko na oddelení medzinárodných vzťahov, teraz sa vyčleňujú
prostriedky priamo pre oddelenie cestovného ruchu.
Adamec – zahraničné pracovné cesty riešilo oddelenie medzinárodných vzťahov, aby celý proces
zabezpečenia zahraničnej cesty bol v samostatnej réžii oddelenia cestovného ruchu.
Program 3 Interné služby
Sásiková – právne služby z 39 600 € na 85 000 €.
Adamec – z minulosti má Mesto čiastočne prehratý právny spor – Dom kultúry. Tento proces má byť
ukončený v rok 2017, preto navýšenie, prehra alebo zastupovanie externým advokátom.
Bučko – materiálové vybavenie MsÚ z 91 740 € na 101 390 €.
Farkašová – odpoveď dopĺňame dodatočne – kvety pre potreby MsÚ z položky ZAares na položku
materiálové vybavenie, výdavky na pracovné oblečenie a odevy.
Bučko – MsÚ – energetická úspora PD z 0 na 24 000 €.
Adamec – sú to 3 projekty v rámci výzvy MŽP SR, energetická efektívnosť – SSS, MsDj a budova MsÚ.
Šabo – na Robotnícky dom sa neplánujú výdavky a položka na nákup budovy 200 €.
Adamec – prevádzka Robotníckeho domu je zahrnutá v inom programe. 200 € je na poplatky pri
odovzdaní budovy treťou stranou.
Bučko – telekomunikačné služby z 55 000 € na 63 550 € a služby súvisiace s fungovaním siete MsÚ z 0 na
24 000€. Upozornil na neefektívnu zmluvu so súčasným zriaďovateľom Slovanetom. Očakával zníženie
položky.
Adamec – rozpočet oddelenia informatiky je o 100 000 € menší ako minulý rok. Jedná sa o plánovaný
poplatok transformácie na vzdialený server.
Kašper – Dom kultúry a Terminál Shpping Center
Adamec – je to zatiaľ vo výdavkoch, keď to bude aktuálne, poslancami budú na MsZ schvaľovať úverové
podmienky, pri DK aj nadobúdanie majetku.
Program 4 Služby občanom
Kašper – kremačné pece, jedná sa o 2 pece za 1 063 005 €.
Adamec – áno, dve. Je to odhadovaná suma naviazaná na úver.
Čižmárová - mestské cintoríny, je tu len odpad a údržba zelene. Chodníky a oplotenia sú v katastrofálnom
stave, je na toto myslené v rozpočte pre ZAaRES.
Adamec – ZAaRES má svoju podnikateľskú činnosť, z ktorej by mal financie investovať práve do opráv.
Majling – zisk je hlavne z Krematória, ale financie sa investujú na všeobecnú prevádzku, na opravy
financie nevychádzajú.
Smädo – prímestské cintoríny sú majetkom rôznych súkromných, urbárskych spoločností. Ak sa má
vyberať za hrobové miesta, musia sa cintoríny dať do poriadku majetkovo. V Komisii výborov pre mestské
časti sa dohodli na zavedení poriadku, nákup informačných tabúľ. Na tento nákup bolo požadovaných
10 000 €, čo v návrhu rozpočtu chýba.
Šabo – už v minulosti sa o centrálnom katolíckom cintoríne jednalo s predstaviteľmi Cirkvi, kde sa
rokovalo o vrátení cintorína Cirkvi. Pokračuje sa v tomto rokovaní?
Lichý – je tam platná nájomná zmluva, podľa ktorej sa má Mesto starať aj o chodníky.
Adamec – práve preto je naplánovaná investícia do nákupu kremačných pecí, aby sa príjmy strediska
Krematórium zvýšili. Viac finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti bude na takýto účel.
Bučko – regionálna TV, je rád, že došlo k zníženiu z 30 000 € na 15 000 €. Uvádza, že je
propagandistickým nástrojom väčšinového klubu, nespĺňa objektívne kritéria, nemá byť v rozpočte.
Adamec – je napr. na propagáciu EMŠ, aj z tohto dôvodu ostal rozpočet na sume 15 000 €.
Program 6 Odpadové hospodárstvo
Bučko – na položke 6.3 separovaný zber odpadu došlo k zníženiu z 390 000 € na 50 000 €.
Adamec – došlo k zmene legislatívy, za triedenie neplatí Mesto, ale súkromné firmy, ktoré čerpajú
prostriedky z enviromentálnych fondov.
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Topoľský – zberné nádoby na komunálny odpad, suma sa znížila zo 43 000 € na 30 000 €. Nádoby na
bioodpad v meste Nitra sami monitorujú plnosť.
Gajdošík – toto je o celkovej koncepcii. Veľa sa hovorí o kontajnerových stojiskách, ktoré sú prežitkom,
budúcnosť vidí v podzemných veľkokapacitných kontajneroch.
Kasová – už sa na koncepciu pýta vedenia mesta 2 roky, bez žiadnej odpovede. Preto ako dočasné riešenie
vidí aspoň stojiská.
Adamec – absolútnou prioritou by malo byť naučiť občanov triediť odpad. Od 1.1.2018 sa pripravuje
novela zákona, ktorá môže rozpočet Mesta zasiahnuť sumou cca 200 000 €. Poplatok za odpad nebude 5 €,
ale 10 – 14 €, podľa úrovne triedenia.
Lichý – položka uloženie odpadu od fyzických osôb je 880 000 € na skládke firmy Márius Pederson. Jedná
sa o najvyššiu cenu na Slovensku. Snaží sa o vyvolanie tlaku na zníženie ceny. Tu vidí priestor na zníženie
ceny v rokovaní s firmou.
Adamec – Mesto v roku 2015 rokovalo s firmou Marius Pederson, podarilo sa zníženie ceny za komunálny
odpad na 1 € a biologický na 3 €.
Program 7 Miestne komunikácie
Gajdošík – položky oproti minulého roka sú zachované aj v rámci VO, nový je fond dopravnej
infraštruktúry, kde okrem statickej dopravy na úrovni 169 765 €, ktoré sú z minulého roku, pribudla ďalšia
položka 300 000 €.
Čižmárová – nie je tu zahrnutá rekonštrukcia Námestie Slobody, nástupisko je v katastrofálnom stave.
Gajdošík – na Námestie Slobody a železničnú stanicu má útvar OPA vyčlenené prostriedky na projektovú
dokumentáciu. Celý prestupný uzol Nám. Slobody prihlásili do IROP-u, do osi dopravy, kde by Mesto
chcelo čerpať prostriedky z fondov s 5% účasťou. Prebudované bude celé územie, vrátane vizuálu stánkov.
Poznámka mimo program 7:
Topoľský – mimo program uviedol: má Mesto niečo „ala inštitút finančnej politiky a hodnota za peniaze “,
vie, že sa robia analýzy, ktoré jednotlivé útvary MsÚ posúdia, z ktorých sa zostavuje celý rozpočet. Je
nejaká oponentúra? Zastáva názor, že v diskusii by mal zaznieť aj odborný názor, nie len zo strany
poslancov. Druhá otázka, treba ísť po úsporách, či sa neuvažovalo v jednotlivých útvaroch a organizáciách
Mesta ušetriť, napr. 5% stiahnuť. Aby útvary počas roka pracovali, efektívne hľadali rezervy. Tretia otázka,
či existujú správne indikátory na kontrolu, ako napr. na basketbal mládež sa dáva 30 € na osobu, ale rodičia
ešte musia vo veľkom doplácať. Existujú mechanizmy na kontrolu, že sa financie dávajú účelovo na
mládež.
Farkašová – k prvej otázke: Inštitút finančnej politiky v Meste vykonáva Hlavný kontrolór Mesta, ktorý
vypracuváva stanoviská k Návrhu rozpočtu, k ZÚM. Je to jeho zákonom určená pôsobnosť.
Gajdošík – skladba výdavkov nezodpovedá tomu, čo by Mesto chcelo, ale čo musí riešiť. Čiastka v
rozpočte, s ktorou sa dá „lavírovať“ je takmer zanedbateľná. Tak sú samosprávy v SR financované.
Adamec – mesto má základné funkcie, ktoré sa musia uspokojiť – MK, školstvo, odpady, sociálne
služby, ... Potom ostáva tak mizivá suma, že si nevie predstaviť, že by sa niektoré položky zrezali. Tú
finančnú kontrolu si musí každý poslanec urobiť sám.
Lichý – kedysi primátor Králik osobne chodieval na komisiu, Návrh rozpočtu predkladal osobne,
oponentúra bola v samotnej finančnej komisii. Ďalšou oponentúrou bol hlavný kontrolór, ktorý bol v tej
dobe tiež ekonóm. Tiež zastáva názor, že oponentúra má vychádzať od členov finančnej komisie a od
hlavného kontrolóra.
Gajdošík – inštitút finančnej politiky a hodnota za peniaze – dá sa používať pri jednotlivých položkách,
napr. oprava MK – napr. objednanie skenéra na posúdenie MK, vykonanie prieskumu intenzity používania
MK, hodiť tieto úkony do tabuľky, to je hodnota za peniaze. Pre toto nedostane podporu pri tvorbe
rozpočtu od nikoho.
Kašper – k tretej otázke bol použitý basketbal. Náklady, ktoré platia rodičia je 20 €/mesiac, čo je
prijateľné. Z dotácií od Mesta sa prioritne platí zabezpečenie súťaží, ciest, rozhodcov. Príspevky na detí od
rodičov sú na zabezpečenie platov trénerov, na sústredenia. Určite všetky príspevky idú pre mládež.
Turčan – už minulý rok zachytil sťažností od rodičov, ale konkrétne nepomenovali, na čo sa sťažujú.
Privítal by, keby sa konkrétne uviedlo, čo sa má riešiť.
Farkašová – v dobe, keď sa kreovalo VZN o dotáciách, vyvstala požiadavka z komisie MsZ, aby sa
zapracovalo, že Mesto bude robiť kontrolu subjektu k iným výdavkom, čo Mestu neprislúcha. Mesto môže
riešiť len kontrolu nami poskytnutých prostriedkov.
Program 8 Doprava
Bučko – projekty v oblasti verejnej osobnej dopravy, čo položka zahŕňa.
Gajdošík – rekonštrukcie: Nám. Slobody, predstaničný priestor železničnej stanice, informačný systém
zastávok - 42 elektronických označníkov na zastávky MHD a vybudovanie 9 link pre autobusy. Suma zahŕňa aj PUM – 1/3, výdavok je rozdelený na niekoľko rokov.
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Detková – suma uvedená v projektoch v oblasti verejnej osobnej dopravy 962 873 € bude krytá úverom.
Skladá sa z výdavkov, ktoré budú refundované a zo spolufinancovania, väčšina prostriedkov by sa mala
vrátiť.
Program 10 Vzdelávanie
Gajdošík – rekonštrukcia školských ihrísk 200 000 €, položka slúži na rekonštrukciu školských ihrísk, je
to všeobecná položka, určenie je na rozhodnutí poslancov MsZ, napr. v Radvani, Spojová, Tatranská. Pán
Turčan sa stretol s riaditeľmi škôl, požiadavky sú zosumarizované.
Lichý – budú sa dotácie týkať aj neštátnych škôl.
Adamec – zatiaľ to Mesto neplánuje.
Program 11 Šport
Bučko – presun dotácie 440 000 € zo zimného štadiónu na HC ´05 veľmi víta, v rámci rozpočtu vidieť, aké
financie komu idú. Prvok 11.1.3 prenájom štadióna SNP Štiavničky 60 000 €, či v súvislosti so situáciou
vo vrcholovom BB futbale vôbec potrebujeme tento štadión.
Smädo – BB futbal je v totálnom krachu, je to tragédia, lebo je to najmasovejší šport. V meste je okolo
800 futbalistov, situáciu treba prehodnotiť. Treba vyčkať do celkového prebytku rozpočtu a v apríli 2017
by sa mala riešiť infraštruktúra futbalu.
Bučko – dotácie pridelené komisii + dotácie na jednotlivé športy. Na základe akých transparentných
pravidiel Mesto priamo v rozpočte niekoho podporí, konkrétny šport.
Adamec – priame dotácie priamo v rozpočte zohľadňovali veľa faktorov – masovosť, medzinárodné
podujatia, počet členov, počet prenocovaní.
Turčan - vyberalo sa zo žiadostí, ktoré reálne prišli na úrad.
Farkašová - VZN o dotáciách hovorí presne, čo sú priame dotácie. A ako sa nimi nakladá.
Gajdošík – tiež je za parametre, ale časom sa ukáže, že aj tak by neboli celkom spravodlivé. Podľa neho sú
najdôležitejšie: masovosť, reprezentácia, tradícia, mládež.
Kuracina – v Banskej Bystrica sa začal sľubne rozvíjať parkour. Chlapci, ktorí sa bez nároku na mzdu
venujú deťom na sídliskách, bolo by od Mesta pekné gesto, keby ich podporilo.
Turčan – zástupcovia parkouru majú tento piatok stretnutie u viceprimátora s poslancami, majú v Meste
podporu.
Program 12 Kultúra
Kašper – vianočná výzdoba 44 700 €, to je to čo vidíme na hlavnom námestí, alebo aj iné výdavky.
Farkašová – sú to všetky náklady súvisiace s vianočnou výzdobou.
Čižmárová – Komisia MsZ pre kultúru dostala žiadosti o dotácie v hodnote 270 000 € (60 žiadostí), v
rozpočte je 27 000 €, vlani bolo 37 000 €. Už vlani to bolo málo. Komisia ju uznesením zaviazala žiadať o
čiastku 80 000 €.
Gajdošík – odmieta kritérium na výšku dotácie výšku žiadostí.
Čižmárová - Útvar OPM-KU bol zaviazaný pozvať na rokovania všetky kultúrne subjekty, bolo 2-dňové,
tie organizácie dostali nádej, že Mesto bude podporovať ich činnosť.
Kašper – stotožňuje s p. Gajdošíkom, v rozpočte Mesta je plánovaných vyše 3 mil. € na kúpu kultúrneho
stánku, čo priamo súvisí so všetkými kultúrnymi podujatiami Mesta.
Čižmárová – nesúvisí s kultúrnymi aktivitami organizácií. Súvisí to s nadobudnutím majetku.
Farkašová – rozpočet priamo myslí na viaceré kultúrne podujatia.
Čižmárová - prečo sa ako jedinej komisii znížila dotácia.
Adamec – nie je jediná, znížila sa napr. Komisii pre cestovný ruch.
Čižmárová – požiadala o zaznamenanie, že ako predsedníčka Komisie pre kultúru vyjadrila riadny
nesúhlas s návrhom výšky dotácie. Požaduje minimálne vlaňajšiu výšku.
Program 13 Prostredie pre život
Kuracina – bola požiadavka jeho poslaneckého klubu vyčleniť 30 000 € na detské ihrisko v Šálkovej.
Žiada o podporu Mesta.
Adamec – rozpočet na to myslí, len to nie je priamo zadefinované.
Farkašová – ešte jedna vec bude rezonovať v zmene materiálu do MsZ. Je to rozdelenie výdavkov z 1,50
€ priamo do rozpočtu na základe uznesení VMČ.
Program 14 Bývanie
Topoľský – Mesto už nebuduje tzv. nízko-nákladové byty. Mladé rodiny odchádzajú z Banskej Bystrice.
Adamec – nechce budovať byty na zelenej lúke. Záujem je o čerpanie z ŠFRB.
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Program 15 Sociálna služba
Lichý – v sociálnej oblasti neboli na dotácie navyknutí v minulom období, nič nepýtali, len to čo prináleží
zo zákona. Tento rok dostanú 10 000 € a uznesenie z Komisie pre zdravie, sociálnu službu ... má na sumu
20 000 €, podporené organizáciami, ktoré poskytujú sociálne služby. Vychádzalo sa z akčného plánu,
komunitného plánu, PHSR. Tvrdí, že sociálna služba je stále v úzadí, dúfa, že raz bude Rok sociálnej
služby.
Adamec – budúci rok je prioritne o dotáciách pre šport. V sociálnej komisii je nárast zo 7 000 € na 10 000
€. Sociálna oblasť v meste je „šikovná“, myslí si, že každý rok je svojím spôsobom rokom sociálnych
služieb – stále sa zvyšuje počet opatrovateliek.
Bučko – zariadenia SS, mzdové výdavky z 1 163 290 € na 689 198 €.
Farkašová – suma sa skladá z dvoch položiek, aj účelovo určených.
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
2017-2019 schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 249 bolo schválené.
K bodu 3/
Rôzne
Kašper – na zasadnutí dňa 24.11.2016 budú doplnené 3 body:
- ohľadom dochádzok, prehodnotenie počtu členov komisie,
- Finančné ukazovatele MBB, a.s.,
- Odmeňovanie neposlancov -členov komisií MsZ.
K bodu 4/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 22.11.2016
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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