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

Zápisnica č. 04/2017
Dátum a miesto konania: 04. mája 2017, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 12
neprítomní - 3
ospravedlnený - 1
poslanci MsZ
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016 a Návrh na použitie
prebytku
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. Za predložený návrh
programu dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania s uvedenou zmenou.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za:12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 72 bolo schválené.
K bodu 2/
Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016 a Návrh na použitie
prebytku
Farkašová - Materiál, ktorý bol členom komisie zaslaný mailom a materiál, ktorý bol teraz rozdaný sa líši
v jednom čísle – písmeno j) bod 5. Predložený návrh uznesenia je v takej štruktúre, ako by mohol byť
predložený do MsZ.
Adamec – ide o prerozdelenie FMR, do ktorého sa z prebytku roka 2016 dostala suma vo výške 3 849
196,85 €. Na MsR vedenie mesta informovalo o zámere prerozdelenia do 3 oblastí: dopravná
infraštruktúra, materské školy, základné školy. Návrh na prerozdelenie sumy je nasledujúci:
1. v objeme 350 000 Eur na vybudovanie odborných učební v základných školách,
2. v objeme 250 000 Eur na prípravu a realizáciu projektov,
3. v objeme 300 000 Eur na krytie vyvolaných investícií v materských školách,
4. v objeme 200 237 Eur na dobudovanie korčuliarskej dráhy v Parku SNP,
5. v objeme 301 551 Eur na dobudovanie športovej infraštruktúry,
6. v objeme 95 000 Eur na vybudovanie fontány v parku na ul. Československej armády,
7. v objeme 68 000 Eur na nadobudnutie kotolne od spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s.,
8. v objeme 49 000 Eur za účelom nákupu dopravnej techniky pre príspevkovú organizáciu ZAaRES,
9. v objeme 2 272 920 Eur na krytie splátok istín bankových úverov.
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Doplnenie k bodu 5: v materiáli, ktorý členovia obdržali včera je 277 921 €, v dnešnom je 301 551 €,
z FMR sa vyčlenila táto suma na dobudovanie športovej infraštruktúry – vytvorenie mestskej futbalovej
mládežníckej infraštruktúry v spolupráci so stredoslovenským futbalovým zväzom, ktorý garantuje vklad
400 tis €, Mesto vloží 400 tis €.
Farkašová – rozdiel medzi 301 551 € a 400 tis € bude krytý zmenou rozpočtu, ktorá bude nadväzovať
v MsZ po bode rokovania k ZÚM.
Diskusia – stručné požiadavky a návrhy a reakcia na ne:
Šabo – vyslovil pochvalu za odvedenú prácu ekonomickému odboru, čo dáva reálnu šancu preinvestovať
prebytočné zdroje. Má za to, že celý prebytok by sa nemal prerozdeliť, ponechať rezervu. Vyjadril podporu
mládežníckeho športu. Kde to centrum vznikne?
Adamec – v Radvani, jediné miesto, pozemok, ktoré Mesto vlastní.
Čižmárová – z prebytku nič nejde do kultúry, nič do sociálnej oblasti. Jej kolegovia z Komisie MsZ pre
kultúru... prišli predniesť 2 návrhy na možné financovanie projektov z prebytku – 100 tis € na výstavbu
pamätníka obetiam 1. svetovej vojny v Majeri a 100 tis € na Medený Hámor . Ďalej upozornila, že vlani na
MsZ bola proti odpredaju budovy Skautského domu v Podlaviciach, ktorá mohla slúžiť ako budova
komunitného centra – ani do tejto oblasti sa nič nenaplánovalo. Vyjadrila nesúhlas s vybudovaním
korčuliarskej dráhy.
Sklenka – toto kultúrne leto sa Mesto prezentuje, ako v medené mesto. Symbolom je Medený Hámor –
zisťoval podmienky, za akých je možné aspoň časť zachrániť. Ide o 2 najsilnejšie budovy – NZ na 7 rokov,
potreba najnutnejších opráv – strecha. Majú prísľub z MK SR o finančnú podporu.
Adamec – k Medenému Hámru je potrebná diskusia vo väčšom kruhu. Investíciu do pamätníka v Majeri
100 tis € nebude ani vidieť, je tam potrebná omnoho vyššia suma, je to tiež priorita vedenia Mesta –
vypracováva sa projektová dokumentácia.
Kašper – toto je návrh vedenia Mesta, o ktorom budeme my poslanci hlasovať na MsZ. Do hlasovania sa
ešte poslanecké kluby stretnú s vedením Mesta.
Čižmárová – oprava Námestia Slobody – chodníky a nástupišťa v katastrofálnom stave.
Gajdošík - vybraté sú Zvolenská, Poľná a Bottova ulice z hľadiska intenzity dopravy a stavu vozovky –
ťažiskové komunikácie. Rekonštrukciu chce Mesto urobiť tak, že sa 10 rokov nebude k ním nikto vracať.
Čo sa týka Námestia slobody sú financie na úpravu vozovky, ktorej sa venuje oddelenie údržby. Pre
Námestie Slobody sa pripravuje zaradenie do prestupných dopravných projektov – financovanie
z eurofondov. Čo sa týka korčuliarskej dráhy – suma zahŕňa aj rekonštrukciu parku pod pamätníkom SNP
– výmena chodníkov, osvetlenie, úprave zelene.
Kašper – veľkú časť sumy prebytku tvorí časť z podielových daní o 3 mil € viac ako minulý rok.
V prerozdelení mu chýba – prerozdelenie napr. po 50 tis € na volebné obvody, dofinancovanie okien v MŠ,
ktoré sa nedokončili, rekonštrukcia iných mestských budov.
Adamec – výmena okien v MŠ mimo projektov a je takmer hotová. Nie je pravda, že výber podielových
daní bol o 3 mil € vyšší - výdavky spojené so školstvom, zvyšovanie platov zamestnancom vládou SR
vykrýva samospráva, čo bolo zaplatené tiež z podielových daní.
Bielik – podporuje návrh p. Čižmárovej. Je potrebné podporiť aj iné inštitúcie v meste, je nutný
kompromis. Mesto chce byť nie len mestom športu, ale aj mestom turizmu, historickej kultúry – Hámor,
osobnosti. Dáva návrh, aby bod 4 v návrhu na prerozdelenie sa inak premenoval, napr. rekonštrukcia parku
pod pamätníkom SNP vrátane korčuliarskej dráhy. Ďalej vytkol dodávateľské termíny tejto rekonštrukcie.
V bode 2 naráža na obsah, na výšku sumy.
Adamec – k bodu 2 má zoznam 11 škôl - žiadali na modernizáciu učební - 167 tis € je na pre financovanie.
Zvyšok do 250 tis € je na všeobecnej položke na ORA – na financovanie napr. projektovej dokumentácie.
Smädo – priority: futbal – ihriská pre deti a mládež, strata umelého trávnika na Dukle, Futbalový zväz –
možnosť vybojovania posledných peňazí pre Mesto, podpora futbalu v rámci EMŠ, ihrisko v Radvani – ak
sa nezrekonštruuje, bude zatvorený.
Topoľský – bod 1 – suma sa vykreovala na základe požiadaviek jednotlivých ZŠ? Ako bude rozdelená.
Adamec – v rámci integrovaného regionálneho programu vyšla výzva. Každá ZŠ bol oprávnený prijímateľ
týchto prostriedkov a zapojila sa do výzvy. Bola uzávierka vypracovaných projektov, posúdené mestským
SORO sa posúva na riadiaci orgán. Mesto vie sumy projektov. Je možné zaplatiť a zrefundovať zdroje,
vrátia to naspäť. So školami, ktoré sú najlepšie pripravené Golianova, Moskovská, Sitnianska alebo
Spojová – vyberú sa 2 školy – 400 tis € minieme na učebne, požiadame o refundáciu 95%, to padne do
FMR. Ostatných 9 ZŠ je v položke v bode 2, kde sa nejde refundáciou, ale kde 90% dostaneme a Mesto
vykryje 10%.
Kuracina – podporuje zachovanie a rekonštruovanie histórie. Za vzor uviedol Rumunko, rumunské
samosprávy. Pamiatky mesta treba prioritne začať sanovať, aby nedopadli ako Mestské práčovne.
Zachovanie histórie zvýši turistický ruch. V rámci podpory športu žiada o podporu futbalového klubu
Šalková – podpora malých amatérskych športových klubov.
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Adamec – napr. cintorín Majer – celková investícia sa bude blížiť k 1 mil € - treba koncepčné riešenie.
Amatérske kluby – môžu požiadať o dotáciu od Mesta.
Gajdošík – vznikol súboj, že na kultúru sa nedáva, na iné sa dáva. Materiál prerozdelenia vznikol – máme
program PHSR, priority Mesta – jednotlivé priority nie iba rozhodnutím vedenia Mesta sa dostávajú na
miesta priority absolútne. Ak na isté priority stačí „iba“ doložiť financie (výzva, mimorozpočtový
zdroj, ...), aby sa akcia zvládla, potom sa tá akcia priorizuje v rámci zoznamu.
Majling - podporuje využitie príspevku zo Stredoslovenského futbalového zväzu, oceňuje vyvinutú
aktivitu Mesta. Mestské a okolité dedinské kluby potrebujú štadión s umelou trávou – doteraz využívaný je
v dezolátnom stave.
Bielik – chce vedieť, ako v budúcnosti, keď budú v rozpočte „prebytky“ sa bude prerozdeľovať do
ostatných segmentov. Chcel by to počuť na MsZ.
Gajdošík – toto sú priority Mesta, na ktoré vie Mesto čerpať mimorozpočtové zdroje. Napr. pri životnom
prostredí je z IROP-u určená alokácia 4 mil € na projekt, ktorý teraz nabieha – vnútrobloky, parky, ktoré
budú postupne prichádzať. To isté platí aj pre sociálnu oblasť, pripravujú sa veľké projekty, do ktorých sa
nebude investovať len z prostriedkov Mesta. Čo sa týka cestnej infraštruktúry, nepôjdu žiadne prostriedky
z fondov.
Pirošík – podporuje predstavu vedenia Mesta s prerozdelením prebytku, ale aj s názormi tu prednesenými
(Čižmárová, Bielik, Šabo, Kašper). Štruktúra rozpočtu má 16 programových položiek a tu je zameranie na
2 – 3. Návrh p. Bielika treba v MsZ deklarovať uznesením, aby bez ohľadu na výzvy, boli do budúcnosti
určené priority. Volá po kompromise medzi vedením, klubmi a ostatným prostredím. Vybudovanie
cintorína v Majeri považuje za „kedy, ak nie teraz“ - budúci rok bude 100. výročie konca 1. sv. vojny –
autori diela sú stotožnení s tým, že to je realizovateľné a viditeľné dielo – cortenova veža. Žiada o
vytvorenie možnosti realizácie formou bežného výdavku – podpora VO, PRBB, ...
Gajdošík – zeleň, cesty, kultúra, sociálne veci, školstvo sú priority, okolo ktorých sa tu točíme. Keď sa
nahliadne do programového dokumentu, kde sú strategické investičné priority vymenované a keď 3 z
týchto 5. je Mesto schopné financovať z eurofondov, tak z prebytku sa financujú zvyšné 2 priority.
Adamec - ORA má na tento rok cez 80 projektov, z nich určite nekopírujeme všetky výzvy, ktoré
vychádzajú. Do mnohých sa ani nezapájame, lebo nie sú prioritou mesta. Čo sa týka Majera, aj na júnovom
MsZ, je vedenie Mesta pripravené podporiť projekt Cintorín v Majeri určite vyššou sumou, ako je 100tis €.
Harmaniaková – prídel v minimálnom povinnom 10%-nom prídely sa jej zdá malý, odporúča 15-20% použitie rezervného fondu je aj na iné mimoriadne okolnosti, ktoré nie sú v rozpočte. V bode j) bod 7chýba koncepcia, kto bude prevádzkovať kotolňu?
Adamec – nikto, kotolňa sa zbúra a využije sa na parkovanie vozidiel, ktoré v tej oblasti je také aké je –
riešenie statickej dopravy.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016 a Návrh
na použitie prebytku schváliť na MsZ dňa 16.05.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:3

Uznesenie č. 73 bolo schválené.
K bodu 4/
Rôzne
K bodu 5/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 04.05.2017
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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