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

Zápisnica č. 08/2016
Dátum a miesto konania: 24. novembra 2016, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 8
neprítomní - 6
ospravedlnení - 6
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
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 neposlancov,
členov komisií MsZ bude program rokovania doplnený o bod 3: Odmeňovanie neposlancov - členov
komisií MsZ. Za predložený návrh programu dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje pozmenený program rokovania.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 250 bolo schválené.
K bodu 2/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A 1.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – garáže z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1

Žiadateľ:
Stavba:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica
IČO: 36 038 351
garáž súp. č. 12869, zapísaná na liste vlastníctva č. 4073, situovaná na pozemku parc. č.
C KN 1469
Banská Bystrica
Národná
parkovanie motorových vozidiel

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – garáže z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 251 bolo schválené.
A 1.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – garáže z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena nehnuteľnosti je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 24/2015
vypracovaného znalcom Ing. Júliusom Kračúnom dňa 15.04.2015.
Navrhovaná 63 200,00 €
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – garáže z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 252 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľka: Daniela Schedlingová, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
parc.č. C KN 4060/6 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
42 m²
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Spojová
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku zastavaného stavbou hostinca súp. č. 10862 (budova
obchodu a služieb)
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj neodporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 27.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.l, uznesenie č.
146/2016 bod a).
A 2.1/

A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska je 84,00 € za m².
Navrhovaná 3 528,00 € (84,00 € za m²)
cena:
Diskusia v bodoch A 2.1 a A 2.2:
Topoľský – odtiaľ prichádzajú sťažnosti od rodičov a učiteľov, že toto pohostinstvo je blízko základnej
školy.
Bučko – podobný prípad bol v Sásovej na Tatranskej ulici, odpredaj poslanci neodsúhlasili.
Gajdošík – na toto pohostinstvo sú sťažnosti aj z okolitých panelákov. Pohostinstvo vzniklo tak, že to bola
pôvodne búdka, ktorú si zrekonštruovali a už to tam bude navždy. Toto je otázka na poslancov z Fončordy.
Muroň – ak sa pozemok nepredá, budovu má žiadateľ vlastnú, vždy tam bude stáť, od roku 2002 má NZ.
Pirošík – navrhuje materiál predložiť do VMČ č. 4, aby to oni vo svojom VO zvážili a dali jasné
stanovisko.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Mgr. Pirošíka posúva materiál do VMČ č. 4 k zaujatiu stanoviska.
prítomných: 8

Hlasovanie za návrh Mgr. Pirošíka v bodoch A 2.1 a A 2.2:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 253 bolo schválené.

zdržal sa:0

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Ing. Milan Turčan, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc.č. C KN 1428/239 – trvalé trávne porasty
odčlenená v geometrickom pláne č. 32010087-72/2016 z parc.č. C KN 1428/93 a parc.č. C
KN 1428/224
Výmera:
71 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Jazmínova
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku užívaného ako okrasná záhrada
Stanovisko komisií MsÚ :
Oddelenie územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.k.
A 3.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 254 bolo schválené.
A 3.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností Slovenska je 79,00 € za m².
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku č. 78/2016 zo dňa 28.10.2016 znalca Ing.
Júliusa Kračúna je 45,90 € za m².
Aritmetický priemer cien je 62,45 € za m².
Navrhovaná
4 433,95 € (62,45 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 255 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámeny
Volebný obvod č. 1, 2
Žiadateľ:
SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1731/187 - zastavané plochy a nádvoria
odčlenená v geometrickom pláne č. 35912626-42/16 z pozemku parc.č. E KN 425/1
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 00313271
Výmera:
1437 m²
Kat. územie:
Kostiviarska
Ulica:
Kostiviarska cesta
za
A 4.1/

Pozemok:
Výmera:

parc. č. C KN 3424/71 – ostatná plocha z vlastníctva SR - Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO: 00 003 328
597 m²

Kat. územie:
Ulica:
Účel:

Banská Bystrica
Na Troskách
Jedná sa o zámenu pozemkov pod stavbami, zosúladenie právneho stavu so skutočným
stavom.

Stanovisko
komisií MsÚ :

MsÚ, odbor územného plánovania a architekta mesta listom zo dňa 23.05.2016 z
územného hľadiska zámenu odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.06.2016 zámenu odporučila pod bodom 5.j.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámeny schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 256 bolo schválené.
A 4.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámeny

Cena:

Navrhovaná
cena :

Cena pozemkov je navrhnutá podľa Znaleckého posudku č. 115/2016 zo dňa 30.07.2016 a
Doplnenia ZP č. 115/2016 číslo úkonu 120/2016 zo dňa 10.08.2016 vypracovaného
znalcom z odboru Stavebníctvo Ing. Ivanom Čiernym nasledovne:
parc. č. C KN 1731/187 vo všeobecnej hodnote zaokrúhlene 40 381,08 € za výmeru 1437
m2 (28,10 €/m²),parc. č. C KN 3424/71 vo všeobecnej hodnote 40 381,08 € za výmeru
597 m2 (67,64 €/m²).
Bez finančného vyrovnania, z dôvodu rovnakej hodnoty zamieňaných nehnuteľností.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámeny schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 257 bolo schválené.

B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Ing. Ján Hudec, bytom Čerín
Pozemok:
časť parc. č. C KN 4509/2 - záhrady
Výmera:
25 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Hviezdoslavova
Účel:
záhradka
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 27.09.2016 odporučila prenájom pod bodom 2.k.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.č. 5 platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere 25 m²
predstavuje nájomné vo výške 75,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná
75,00 €/rok
cena:

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 258 bolo schválené.
B 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Michal Mika, bytom Banská Bystrica
Pozemok:
časť parc. č. E KN 623/24 – ostatné plochy
Výmera:
66 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Ruttkaya Nedeckého
Účel:
parkovanie
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 08.09.2016 odporučila prenájom pod bodom 3.v.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.č. 3 platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere 66 m² predstavuje
nájomné vo výške 198,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná cena:
198,00 €/rok
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 259 bolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č.1
Žiadateľ:
JANMA s.r.o., Pod Hrádkom 831/6, Badín, IČO: 47 511 249
Pozemok:
časť parc. č. E KN 623/24 – ostatné plochy
Výmera:
116 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Ruttkaya Nedeckého
Účel:
parkovanie a vjazd na pozemok
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 08.09.2016 odporučila prenájom pod bodom 3.v.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.č. 3 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere 116 m² predstavuje nájomné
vo výške 348,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná
348,00 €/rok
cena:
B 3./

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 260 bolo schválené.

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Ing. Juraj Žiak a Ing. Miroslava Žiaková, bytom Banská Bystrica
Pozemok:
časť parc. č. E KN 2444/1 – záhrady
Výmera:
50 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Žltý piesok
Účel:
zatrávnenie, skultivovanie, záhrada
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 08.09.2016 odporučila prenájom pod bodom 3.h.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.č. 5 platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere 50 m² predstavuje
nájomné vo výške 150,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná
150,00 €/rok
cena:
B 4./

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 261 bolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
BBX s.r.o., so sídlom Kpt. Otakara Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica, IČO : 36 816 221
Pozemky:
časť parc. č. E KN 263/6 – ostatné plochy o výmere 48 m²
časť parc.č. E KN 329/1 – orná pôda o výmere 58 m²
oba pozemky identické s parc.č. C KN 1970/16 - záhrady
Výmera:
106 m² (48 m²+58 m²)
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Na Karlove
Účel:
majetkové usporiadanie pozemkov užívaných ako záhrada pri dome súp. č. 4832
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča odpredaj.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 05.05.2016 odporučila odpredaj/nájom pod bodom 2ch.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.č. 5 platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere 106 m²
predstavuje nájomné vo výške 318,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná
318,00 €/rok
cena:
B 5./

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na
MsZ dňa 13.12.2016.

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 262 bolo schválené.
C 1./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
AUTODIELYBB s.r.o., Kremnička 79, Banská Bystrica, IČO: 31 572 651
Pozemky:
parc. č. C KN 284/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2
parc. č. C KN 285/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
parc. č. C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2
parc. č. C KN 285/59 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 335 m2
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36840734-101/2016
1312 m2
Kremnička
Kremnička
Mesto Banská Bystrica ako Povinný z vecného bremena zriaďuje v prospech AUTODIELYBB
s.r.o., ako Oprávneného z vecného bremena, odplatné vecné bremeno ,,in rem“ spočívajúce v
práve prechodu a prejazdu cez uvedené pozemky v rozsahu stanovenom v geometrickom pláne č.
36840734-101/2016, na pozemky Oprávneného z vecného bremena parc. č. C KN 284/3 a C KN
285/7, za účelom prístupu na pozemky a k stavbám žiadateľa.
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska zriadenie vecného bremena
odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.09.2016 zriadenie vecného bremena odporučila pod bodom 3.f.
V prospech Oprávneného z vecného bremena sa zriaďuje odplatné vecné bremeno ,,in rem“ spočívajúce v práve
prechodu a prejazdu cez pozemky parc. C KN 284/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m2 v rozsahu
58 m2, na pozemku parc. č. C KN č. 285/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1752 m2 v rozsahu 6 m2,
pozemku parc. č. C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3761 m2 v rozsahu 913 m2 a pozemku
parc. č. C KN 285/59 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 v rozsahu 335 m2 zapísaných v katastri
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres: Banská Bystrica,
obec: Banská Bystrica, kat. územie: Kremnička na LV č. 159 vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Rozsah vecného bremena bol vymedzený geometrickým plánom č. 36840734-101/2016 vypracovaným
spoločnosťou Geolink s.r.o., so sídlom: Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36840734, úradne overeným
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pod č. 1144/2016 dňa 25.10.2016.
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

Povinný z vecného bremena:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:

AUTODIELYBB s.r.o., Kremnička 79, Banská Bystrica, IČO: 31 572
651
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:
5 500,00 €
Zdôvodnenie ceny:
Jednorázová náhrada za zriadenie vecného bremena bola určená podľa Článku 15 bodu 3. platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica Znaleckým posudkom č. 362/2016 vyhotoveného
dňa 31.10.2016 Ing. Štefanom Pastierovičom, znalcom z odboru stavebníctvo.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 13.12.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 263 bolo schválené.

zdržal sa:0

K bodu 3/
Odmeňovanie neposlancov - členov komisií MsZ
Kašper - Bod programu bol podaný členmi komisií MsZ, konkrétne p. Ruskom, neposlancom členom Komisie
pre školstvo.... Daná téma sa prejednávala pred rokom.
Topoľský – p. Rusko inicioval tento návrh už v septembri minulého roku, cíti sa dotknutý.
Bučko – keď sa odmeňovanie neposlancov – členov komisií rušilo, jeho klub hlasoval proti.
Pirošík – tí ľudia robia, prečo by nemali byť odmeňovaní. Investujú do toho čas, filozoficky je to nespravodlivé.
Buď všetci áno, alebo nikto.
Kašper – keď sa odmena rušila, bolo to interpretované tým, že ani členovia občianskych rád nie sú odmeňovaní.
Tiež berú túto funkciu dobrovoľne, ako honor. Berie do úvahy investíciu času, financií do parkovného, …
Bučko – navyšovanie finančných prostriedkov by nepodporil. Ak by sa pristúpilo k odmeňovaniu neposlancov,
malo by to byť na úkor poslancov.
Kašper- navrhol návrh vziať na vedomie, v prípade reálneho predkladateľa v tejto komisii, komisia zaujme
stanovisko.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie
na vedomie materiál Odmeňovanie neposlancov - členov komisií MsZ.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 264 bolo schválené.
K bodu 4/
Rôzne
Dochádzka
Predseda komisie dal k nahliadnutiu vypracovaný prehľad účastí na zasadnutiach komisie za roky 2015 – 2016,
poslancov aj neposlancov. Navrhuje osloviť tých členov, ktorí majú najnižšiu účasť, či majú záujem, pretože vyšší
počet členov, ktorí sa nezúčastňujú zasadnutí skresľuje hranicu uznášania schopnosti. Návrh na odvolanie predloží
na MsZ 13.12.2016 v bode Rôzne. Či sa budú alebo nebudú jednotliví členovia nahrádzať, dohodne sa na ďalšom
rokovaní komisie.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017-2019
Pirošík – na rokovanie o návrhu rozpočtu bol ospravedlnený. Žiada zrekapitulovať úverové zaťaženie.
Farkašová – úverové krytie pozostáva z 2 veľkých balíkov. Jedna časť je krytie na kofinanc a refundáciu
projektov, ktoré sa budú realizovať. Z tohto balíka cca 5 mil. € neovplyvňuje dlhovú službu, pretože ich vylučuje
samotný zákon. K nenávratnému finančnému príspevku sa podpíše žiadosť, peniaze neprídu ako predfinancovanie
až refundačne. Takto je to nastavené v mnohých projektoch vzhľadom na krátku dobu ich realizácie. Zbytočné je
ísť do predfinancovania a následnej refundácie, prekrytie do doby plánovanej refundácie prekrývame úverom.
Druhý sa týka investícií Dom kultúry, Terminál Shopping Centrum, kremačné pece.
Kašper – stručne povedané z úverového zaťaženia 13,5 mil € bude reálne 8,5 mil €.
Bučko – opakovane požiadal o zaslanie prehľadu čerpania úverov - tabuľka.
Farkašová – tabuľka bude členom komisie zaslaná mailom.
Pirošík – projekty. O ktoré sa jedná.
Farkašová – uvažuje sa s úverom, ale aj s čerpaním prostriedkov z eurofondov.
Adamec - jedná sa o
- MŠ Radvanská 1, Karpatská, Strážovská, 9. mája,
- MŠ Na Lúčkach, Tatranská, Radvanská 28,
- ASS Na Uhlisku, DMsJ, budova MsÚ
- dopravné projekty: zvýšenie informovanosti, zvýšenie bezpečnosti cestujúcich vo verejnej osobnej doprave,
vybudovanie prestupných bodov.
Gajdošík – týka sa to Námestia Slobody a priestoru Malej stanice s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov. Je
niekoľko variantov, zavrhnuté sú aj podchod aj nadchod – vybudovanie ostrovček v strede štvorprúdovky.
Požiadal Mgr. Pirošíka o dohodu s ich poslaneckým klubom, či ešte do zasadnutia MsZ budú prebiehať stretnutia
poslaneckých klubov.
Adamec – už dnes sú isté zmeny oproti materiálu, ktorý bol predložený do komisie. V BV sa vyčlenilo cca 58 tis
€ na čiastočnú rekonštrukciu telocvične pre ZŠ Magurská – 33 tis € sa vzalo z detského dopravného ihriska +
prostriedky z nákupu áut pre MsÚ a MsP. K otázke stretnutia poslaneckých klubov – zajtra, t.j. 26.11.2016 sa
Návrh rozpočtu sa zverejňuje na webe, všetky zmeny už budú musieť byť dané len poslaneckými návrhmi na
MsZ.

Pirošík – predsa trvá na stretnutí členov ich poslaneckého klubu s tvorcami Návrhu rozpočtu. K otázke EMŠ –
bude pýtať peniaze, nie prinášať. Sú grantové výzvy, štátne schémy, európske ….je to napočítané.
Adamec – EMŠ je skôr propagácia Mesta Banská Bystrica. Investície pôjdu aj z vlastných peňazí, Mesto sa snaží
vyčleniť nejaké prostriedky aj do projektov ako je telocvičňa pri ZŠ Magurská, obnova areálov ZŠ, dráhy,
doskočiská.
Farkašová – zmeny – bude sa meniť rozloženie výdavkov z 1,5 € z dotačnej oblasti priamo do rozpočtu mesta.
Adamec – čo sa týka školstva, dnes sa ráta s priemerne vypočítaným normatívom, ktorý bude oficiálne
zverejnený až v januári 2017.
Finančné ukazovatele MBB, a.s.
Kašper – oslovil predstaviteľov MBB, a.s. o predloženie podkladov o finančnom hospodárení MBB, a.s. Dnes
hovoril s p. primátorom, dokument bude priamo predložený na rokovanie MsZ.
K bodu 5/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 24.11.2016
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie

