Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť v Banskej Bystrici zo dňa 7. decembra 2009 konanej na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
Prítomní
Prizvaní

:
:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie – predseda FK
2. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2010 - 2012
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 6
4. Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
5. Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie závad na objekte Karanténna stanica pre
spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica
6. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 21/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
7. VZN Mesta Banská Bystrica č. .../2009 o určení výšky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
na území Mesta Banská Bystrica
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1/
Otvorenie
Zasadnutie komisie viedol Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. Privítal poslancov MsZ, ktorí boli prizvaní na
zasadnutie komisie k prerokovaniu bodu 2.
K bodu 2/
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2010 - 2012
Ing. Farkašová – východiská pre zostavenie rozpočtu vychádzajú zo súčasnej ekonomickej situácie vplyv všeobecnej hospodárskej situácie, faktory ovplyvňujúce tvorbu rozpočtu (legislatívne zmeny,
štrukturálne fondy, rozvojový program mesta a PHSR). V roku 2009 bol rozpočet verejnej správy trikrát
prehodnocovaný, v zmysle čoho prognóza na rok 2010 očakáva príjmy Mesta smerom nadol o 19%.
Legislatívne zmeny, ktoré sa uskutočnili v roku 2009 sú premietnuté v návrhu rozpočtu sa týkajú najmä
sociálnych služieb, školstva. Mesto bude naďalej napĺňať zadefinované ciele – realizácia bytovej výstavby,
Severný obchvat, Most Podlavice, cyklotrasy, rekonštrukcie ZŠ a zariadení sociálnych služieb, kamerový
systém. Celý rozpočet je úsporný, významný nárast je v položke 14 Bývanie – prípravné a realizačné práce
výstavby nájomných bytov financované zo ŠFRB.
Tabuľka: Návrh prerozdelenia: fond minulých rokov na výdavky roku 2010.
p. Smädo – navrhujem dať 33 000,- eur každému zo štyroch volebných obvodov pre účely prefinancovania
kapitálových výdavkov zadefinovaných príslušnou občianskou radou.
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
návrh p. Smäda zapracovať a schváliť pre mestské čati 4 x 33 000,- eur a návrh schávliť na MsZ
15.12.2009.
prítomných:
8
za:
7
proti:
1
zdržal sa:
0
Ing. Mgr.Katreniak – navrhujem vymeniť údržbu chodníka z Bagarovej ulice na Kukučínovej ulici medzi
Alchymilkou a Starým Priorom, chodník nezodpovedá záťažovej situácií.
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Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča návrh Ing. Mgr. Katreniaka vymeniťúdržbu z Bagarovej ulice za Kukučínovú ulicu.
prítomných:
8
za:
3
proti:
4
zdržal sa:
1
Ing. Mgr.Katreniak – koľko sa bude dávať za revitalizáciu zelene v Mestskom parku a za fontánu
v Národnej ulici?
Ing. Farkašová – revitalizácia zelene sa realizuje v rámci príspevku na ZAaRES, náklad na fontánu bol
znížený – 83 000 eur.
Ing. Mgr.Katreniak – prečo rôzne školy dostali rôzne príspevky na žiakov. Mesto dostane na každé dieťa
od štátu rovnako, peniaze by sa mali presne posunúť, štát nevie, či je dieťa v škole štátnej, cirkevnej alebo
v súkromnej.
Mgr. Kútik – nie je pravda, že na všetky deti dáva štát rovnako, iný koeficient je pre štátne ZŠ, iný pre
cirkevné ZŠ a iný pre súkromné ZŠ. Došlo ku zmene financovania škôl, cirkevné školy musia dostať
minimálne 88% zo sumy štátnych škôl a skromným školám zákon určuje výšku dotácie , ale město môže
dať od 0 - 100%. Mesto má nedostatok financií, prerozdeľuje len štátne financie.
Ing. Mgr.Katreniak – vypadli opatrovateľské služby, mám s nimi dobrú skúsenosť, prečo idú v rozpočte
dole?
Ing. Filipová – opatrovateľská služba teraz vyplýva z inej štruktúry zákona, teraz poskytujeme len
príspevky. Služba nezanikla, EPPINGER vypovedal službu, ale opatrovanie zabezpečuje Diecézna charita
a Centrum Mária, peniaze na opatrovateľskú službu musia byť zo zákona.
Ing. Mgr.Katreniak – ak nepodporíme činnosť Červeného kríža, končí.
Ing. Filipová - máme dotácie, znížili sa, ale to je v kompetencií VÚC.
Mgr. Topoľský – navrhujem pre základné školy prerozdeliť z fondu minulých rokov
presunúť + 150 000,- eur na čerpanie kapitálových výdavkov.

a z prebytku

Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
na návrh Mgr. Topoľského na základné školy presunúť 150 000,- eur a návrh schváliť na MsZ
15.12.2009.
prítomných:
8
za:
7
proti:
1
zdržal sa:
0
Mgr. Pirošík – počíta rozpočet s realizáciou 4 nových detských ihrísk (v každom volebnom obvode)
v zmysle platného uznesenia?
Ing. Farkašová – je to v rámci kapitálových výdavkov, 87 134,- eur z fondu minulých rokov, detské
ihriská sú vykryté až do roku 2011.
Mgr. Pirošík – od nového roku sa spúšťa SMS CENTRUM, je rezerva z čoho sa to vykryje, alebo
vytvoríme osobitnú položku.
Ing. Farkašová – evidujeme to na základe uznesenia, ale nie v rozpočte.
Mgr. Pirošík – rekonštrukcia Jelšového hájika – presunieme prostriedky na II. fázu rekonštrukcie z fondu
minulých rokov alebo je možný presun z položky12.2. (Klub Iliaš) do položky 13 (Prostredie pre život).
Ing. Szabó – Klub Iliaš - príprava beží, pripravili sme realizáciu na rok 2010 – 11000,- eur a na rok 2011
20 000,- eur. Z tejto položky nie sú peniaze na rekonštrukciu Jelšového hájika.
Mgr. Pirošík – tak navrhujem rekonštrukciu financovať z fondu minulých rokov.
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
na návrh Mgr. Pirošíka rekonštrukciu Jelšového hájika v hodnote 30 000,- eur realizovať z fondu
minulých rokov a návrh schváliť na MsZ 15.12.2009.
prítomných:
8
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
1
2/4

K bodu 3/
Návrh na zmenu rozpočtu č. 6
Ing. Farkašová – je to šiesta plánovaná úprava v roku 2009, rešpektuje úsporné opatrenia. Obsahuje
povolené navýšenie výdavkovej časti rozpočtu a presun rozpočtových prostriedkov.
Ing. Mgr. Katreniak – prečo narástol separovaný zber – položka 6.3.?
Ing. Jasenovská – menej prostriedkov sa vynakladá na odvoz odpadu fyzických osôb, teraz ľudia viac
separujú.
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť Návrh
na zmenu rozpočtu č. 6 a odporúča prerokovať a schváliť na MsZ 15.12.2009.
prítomných:
7
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
1
K bodu 5/
Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie závad zistených na objekte Karanténna stanica
pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica
Ing. Novanský – na zasadnutí MsR dňa 01.12.2009 bol tento návrh vypustený z programu MsZ
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča uvedený bod prerokovať na MsZ dňa 15.12.2009.
prítomných:
7
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
K bodu 6/
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 21/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady
Ing. Hláčiková – ide o návrh pracovníkov MsÚ, ktorý bol prerokovaný na komisii MsZ pre dopravu,
bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok a na MsR. V časti dane za užívanie verejného
priestranstva – zmena sadzby dane na 0,1 eur/m²/deň (438,- eur/rok), čo by prinieslo do rozpočtu na rok
2010 príjem 225 000,-eur pri súčasnom počte parkovacích miest. Prechodom na euro sme zaokrúhľovali
smerom nadol, tým sa Mestu v roku 2009 znížil príjem za parkovacie plochy. Je to nadštandartná služba na
zváženie daňovníka, pre Mesto je to nárast príjmu v roku 2010 o cca 95 000,- eur oproti príjmom za rok
2009. V meste je nedostatočný počet parkovacích miest. Ďalší spôsob budovania a rozširovania
parkovacích miest je finančná spoluúčasť občanov. Občania by združili finančné prostriedky, mesto by
dalo svoje pozemky. Občan by mal predplatené parkovné miesto na také dlhé obdobie, na ktoré by si
predom predplatil za približne polovičnú sumu (200,- eur/rok)
Ing. Mgr. Katreniak – rôzne sadzby sú v rôznych lokalitách?
Ing. Hláčiková – ideme meniť celý § 19.
Mgr. Pirošík – nemôže sa zvýšený výnos z parkovného reinvestovať napr. do nového vodorovného
značenia?
Ing. Farkašová – áno, používajú sa na rôzne účely, teda na zvislé, vodorovné dopravné značenie aj na
opravu ciest a parkovacích plôch.
Ing. Hláčiková - komisii MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok má
za to, že prostriedky by mali byť viazané na rozširovanie ďalších parkovacích plôch, vodorovných a
zvislých značení.
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
návrh prerokovať na MsZ 15.12.2009.
prítomných:
8
za:
8
proti:
0
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zdržal sa:

0

K bodu 7/
Návrh VZN Mesta Banská Bystrica č. .../2009 o určení vyhlášky na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na území Mesta Banská Bystrica
Mgr. Kútik – postupovali sme, ako všetky mestá v SR, podľa platnej legislatívy účinnej od 01.01.2010.
Vychádzame len z možností mesta, podielové dane sú vypočítané na základe všetkých detí, na základe
normatív (prognóza 56,- eur) a na základe koeficientu – suma na všetky zariadenia. Na školy v pôsobnosti
Mesta je to 100%, na cirkevné školy 88% z našich zariadení v pôsobnosti Mesta Banská Bystrica na roky
2010 a 2011 a na súkromné školy zostatok rozdielu. Súkromné školy spisujú petíciu, ale ako sa správne
vyjadrila poslankyňa PhDr. Laššáková „Súkromný sektor nefinancuje štát v žiadnom inom sektore, iba v
školstve.“ Celý problém spočíva v tom, že normatív v I. polroku 2009 bol 71,- eur na dieťa a v II. polroku
iba 59,- eur na dieťa.
Ing. Mgr. Katreniak – kde je stanovené, že normatív na jedno dieťa je 56 eur na dieťa? Objem
prostriedkov, ktoré prišli do Mesta Banská Bystrica – dáva štát všetkým deťom rovnakú sumu (štátna,
cirkevná, súkromná škola)?
Mgr. Kútik – normatívy na dieťa sú stanovené vo vestníku Ministerstva financií a v Nariadení vlády č.
412/2008.
Hlasovanie
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
návrh prerokovať na MsZ 15.12.2009.
prítomných:
7
za:
5
proti:
2
zdržal sa:
0
K bodu 8/
Záver
Ing. Novanský – bod 4: Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica bude prerokovaný na
zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v
Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2009 o 08,15 hodine v zasadačke OVZ Stavebného úradu na
2. poschodí číslo dverí 227.

Banská Bystrica, 07.12.2009
Zapísala: Jana Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie
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