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

Zápisnica č. 8/2017
Dátum a miesto konania: 27. novembra 2017, začiatok o 14,30 hodine a koniec o 16,57 hodine,
zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 13
neprítomní - 2
ospravedlnení – 2
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
3. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – úprava bežeckých tratí
4. Zmena uznesenia č. 648/2016 z 08.11.2016, ktorým mestské zastupiteľstvo vyhlásilo dobrovoľnú
zbierku (v znení uznesenia č. 779/2017 z 21.3.2017)
5. Zásady rozpočtového hospodárenia – žiadosť o odklad
6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6
7. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
8. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018-2020
9. Rôzne
10. 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. V pozvánke neboli uvedené 2
body programu, ktoré boli predložené dodatočne, ale vzhľadom na celistvosť predkladania, budú
prerokované v takom poradí– p.č. 3 a p.č. 4, ako je uvedené v Programe rokovania tejto zápisnice. Jedná sa o:
 Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – úprava bežeckých tratí
 Zmena uznesenia č. 648/2016 z 08.11.2016, ktorým mestské zastupiteľstvo vyhlásilo dobrovoľnú
zbierku (v znení uznesenia č. 779/2017 z 21.3.2017)
Za predloženú zmenu programu dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť schvaľuje
doplnenie uvedených bodov 3 a 4 do programu rokovania.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 153 bolo schválené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť schvaľuje
program rokovania.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 154 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 2/
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
A 1.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4

Žiadatelia:
Ivan Job a Lenka Jobová,obaja trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
parc.č. C KN 1428/140 – trvalé trávne porasty
Výmera:
175 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Kvetinová
Účel:
rozšírenie súkromnej záhrady pri jestvujúcom rodinnom dome žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.09.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.r.
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 12.12.2017.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

prítomných: 8

zdržal sa:1

Uznesenie č. 155 bolo schválené.
A 1.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností (CMN) 79,00 € za m².

Navrhovaná
cena:

13 825,00 (79,00 € za m²)

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 12.12.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 156 bolo schválené.

A 2.1/

SPÔSOB PREVODU
nadobúdateľa

NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve

Volebný obvod č. 4
Alena Rakytová, Baláže
parc.č. C KN 234 - zastavané plochy a nádvoria
20 m2
Radvaň
Jilemnického
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 7925 vo výlučnom
vlastníctve žiadateľky
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku pod
stavbou odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.09.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.k.
Žiadateľka:
Pozemok:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastaveného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 157 bolo schválené.

A 2.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctva nadobúdateľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 72,00 € za m².

Navrhovaná cena:

1 440,00 € (72,00 € za m²)

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctva
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 158 bolo schválené.
A 3.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia:
Miroslav Settey a Ing. Anna Setteyová, obaja trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc.č. C KN 1428/240 – trvalé trávne porasty
Výmera:
16 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Tichá
Účel:
rozšírenie záhrady pri rodinnom dome žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.09.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.j.
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 12.12.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 159 bolo schválené.
A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností (CMN) 79,00 € za m².
Navrhovaná 1 264,00 € (79,00 € 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 12.12.2017.
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prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 160 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 2060/307 - ostatné plochy zameraná GP č. 36840734-15/
2017
Výmera:
59 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Tulská
Účel:
z vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica,
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 00 313 271,
nová výstavba rodinných domov, inžinierskych sietí a komunikácií
za
Pozemok:
novovytvorená parc.č. C KN 2060/311 - ostatné plochy vytvorená v GP č. 36840734-15/
2017
Výmera:
50 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Tulská
Účel:
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 00 313 271, do vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974
01 Banská Bystrica, zázemie susedného bytového domu Tulská 70 – 74
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného rozvoja a architekta mesta z územného hľadiska zámenu pozemkov
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 12.10.2017 zámenu pozemkov odporučila
pod bodom 2.g.
A 4.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 161 bolo schválené.
A 4.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy

Cena:
Navrhovaná
cena:

Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností (CMN) 34,00 € za m².
bez finančného vyrovnania

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.

prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 162 bolo schválené.
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zdržal sa:0

B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3

Žiadateľ:

AUTO-MOTO RS, s.r.o., Cintorínska 3616, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 051 195

Pozemky:

novovytvorené parc.č. C KN 2338/51 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m 2
novovytvorené parc.č. C KN 2338/52 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m 2
novovytvorené parc.č. C KN 2338/53 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m 2
novovytvorené parc.č. C KN 2338/54 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m 2
vytvorené v geometrickom pláne č. 46277072-15/16
Výmera:
662 m2
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Dedinská
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov pod stavbou samoobslužného
umývacieho centra
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska
odpredaj/prenájom/zámenu
pozemkov pod stavbou neodporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 01.12.2016 prenájom odporučila pod bodom 2.a.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.06.2017 odpredaj odporučila pod bodom 3.e.
Cena:
nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.č. 10 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom
Mesta Banská Bystrica v cene 17 % z cenovej mapy nehnuteľností (CMN) 70,00 €/m2, čo
pri výmere 662 m2 predstavuje nájomné vo výške 662 m2 x 11,90 €/ m2/rok = 7 877,80 €/rok
Doba nájmu:
na dobu neurčitú
Navrhovaná
7 878,00 €/rok
cesta:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 163 bolo schválené.
B 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI - pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4

Žiadateľ:
Pozemok:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Stanovisko
komisií MsÚ:

Cena:

AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafáriková 124, Rožňava, IČO: 36 009 652
časť parc. č. E KN 1072/1 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. CKN 797/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
30 m²
Radvaň
Bernolákova
osadenie kontajnerov predajne potravinárskych výrobkov
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska prenájom odporúča po
odstránení nevyužívaného stánku.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 12.10.2017 nájom odporučila pod bodom 2.a.
nájomné sa stanovuje podľa Čl. 20 ods. 2 p.č. 10 platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako 17 % z CMN, cena pozemku
podľa CMN je 81,20 € za 1 m 2 , tzn. 17 % z 81,20 € je 13,80 €, čo pri výmere 30 m²
predstavuje nájom vo výške 414,00 €/rok.
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Doba nájmu:
Navrhovaná
cena:

Na dobu neurčitú.
414,00 €/rok

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 164 bolo schválené.
C 1./

NADOBUDNUIE NEHNUEĽNOSTÍ – stavby parkovacích miest
Volebný obvod č. 4

Žiadateľ:

FEIDIAS BB s.r.o. Kyjevské námestie 10/14857, 974 04 Banská Bystrica
v zastúpení Ing. Jarmila Melichárková, konateľka spoločnosti, IČO: 45 640 955
Stavba:
„15 parkovacích miest, Tulská ul. Banská Bystrica“
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Tulská
Účel:
Rozšírenie verejne prístupných plôch statickej dopravy pre potreby obyvateľov Tulskej
ulice
Stanovisko oddelení MsÚ:
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí dňa 16.11.2017 vyjadrilo
súhlas s nadobudnutím v texte citovaného objektu do vlastníctva mesta Banská Bystrica
Navrhovaná 1,00 €
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NADOBUDNUIE NEHNUEĽNOSTÍ – stavby parkovacích miest schváliť na MsZ dňa
12.12.2017.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 165 bolo schválené.
D 1./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia zo dňa 20. júna 2017 číslo 833/2017 – MsZ
B 6./

Nájom NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie
Cena
20,00
Nebytové priestory o výmere 416,60 m²
€/m²/rok +
nachádzajúce sa na prvom nadzemnom
Svet HARMÓNIE s.r.o
úhrady za
podlaží v budove Materskej školy na
Slnečná 34
poskytnuté
Slnečnej ulici č. 34 v Banskej Bystrici, Radvaň
974 04 Banská Bystrica
služby
súp. číslo 3813, situovanej na pozemku
IČO: 43910483
spojené
parc.č. C KN 1578//1 – zastavané plochy
s prevádzkou
a nádvoria, vedenej na LV č. 1897 na
nebytových
dobu neurčitú.
priestorov
Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9,
písm. c) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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Žiadateľ má v prenájme od mesta Banská Bystrica časť nebytových priestorov na druhom nadzemnom
podlaží v budove Materskej školy na Slnečnej ulici č. 34 od roku 2008, kde prevádzkuje detské jasle.
Po ukončení nájomného vzťahu v priestoroch na prvom nadzemnom podlaží s predchádzajúcim
nájomcom v roku 2011 a vzhľadom na neustále sa zvyšujúci záujem o umiestnenie detí do
detských jaslí, žiadal nájomca o prenájom týchto priestorov za účelom rozšírenia kapacity už
prevádzkovaných detských jaslí. Keďže mesto Banská Bystrica zvažovalo využiť uvoľnené
priestory na rozšírenie počtu miest v materských školách, boli tieto žiadosti vždy zamietnuté.
Keďže však k využitiu priestorov na tento účel do dnešného dňa nedošlo, ostávali priestory celý
čas nevyužívané. Podľa stanoviska Školského úradu, odd. školstva a mládeže MsÚ o takomto
rozšírení počtu miest v mestských materských školách sa ani neuvažuje. Z uvedeného dôvodu
školský úrad prenájmom voľných priestorov na prvom nadzemnom podlaží pre žiadateľa za účelom
rozšírenia kapacity už prevádzkovaných detských jaslí, odporučil, čím sa zväčší plocha na
prenájom pre žiadateľa o 208,30 m 2 (spolu 416,60m 2 ).
Zámer nájmu nebytových priestorov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke mesta Banská Bystrica od 02.06.2017 do 20.06.2017.
Zdôvodnenie:
Návrh na zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že žiadatelia do dnešného dňa napriek viacerým
výzvam nepodpísali nájomnú zmluvu.
Zrušenie uznesenia je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie uznesenia zo dňa 20. júna 2017 číslo 833/2017 – MsZ schváliť na MsZ dňa
12.12.2017.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 166 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – úprava bežeckých tratí
Materiál sa predkladá z iniciatívy ZAaRES-u, ktoré každý rok rozširujú úpravu tratí. Úpravy prebiehajú
v Kremnických vrchoch, kde upravujú okolo 40 km tratí v piatich trasách, čo je zhruba 20 km úsek 2 trasami.
Minulý rok sa v Areáli zimných športov zhruba kilometrový okruh a novinkou v druhej polovici sezóny bola
úprava trasy Malý Šturec – Kráľova studňa - Malý Šturec, čo je asi 20 km. Úprava tratí je doposiaľ
financovaná z rozpočtu Mesta Banská Bystrica prostredníctvom príspevku pre ZAaRES, avšak tento
príspevok je nepostačujúci. V minulej sezóne boli zaznamenané podnety od občanov, ktorí boli s prácou
príspevkovej organizácie ZAaRES spokojní a vyjadrovali sa, žeby boli ochotní podporiť v rámci dobrovoľnej
zbierky úpravu tratí. Návrh upravuje účel, miesto a čas konania, spôsoby vykonávania, vyúčtovanie zbierky,
použitie finančných prostriedkov a podmienok kontroly.
Diskusia:
Majling – financie na úpravu sú stále náročnejšie, nechcú žiadať od Mesta. Na podnet od občanov sa
rozhodli o túto formu.
Topoľský – vieme čísla, údaj pred rokom, koľko sú požadované náklady. Radšej preferuje inú alternatívu,
ktorá sa osvedčila v zahraničí (automat, ...).
Majling – náklady na začiatku roka 2017 boli 17 tis €, 1 800 € ZAaRES vyžiadal od Mesta, 18 800 € bolo za
úvodnú časť sezóny, s tým že december bude ZAaRES ťahať z ich prostriedkov. Predpoklad je okolo 22 tis €.
Forma zbierky - internet-banking, stacionárne pokladničky, možnosť predaja nálepiek na lyže. Aj napriek
tomu sa im najschodnejšia zdá zbierka. Do dobrovoľného vstupného nechcú ísť, nakoľko nie všetky pozemky
patria Mestu.
Adamec – ak fyzické alebo právnické osoby poukážu finančné prostriedky na daný účel, Mesto ich musí
použiť len na ten účel, ktorý určí darca. Výber cez pokladničky musí byť krytý Inštitútom verejných zbierok.
Topoľský – celé toto stojí reálne 22 tis|€, nenájde sa v rozpočte Mesta.
Adamec – na celej položke bolo navýšené zo 17 tis€ na 20 tis€. Túto činnosť už Mesto zastrešovalo
nákupom techniky – snehové delá.
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Šabo – v Banskej Bystrici sa amatérske bežecké lyžovanie stalo masovým športom, pochválil činnosť
ZAaRES-u. Poukázal na zabezpečenie pokladničiek, na možnosť odcudzenia.
Pirošík – môže n.o. Spolu sme Bystrica byť subjekt, ktorý dofinancuje tieto úpravy?
Turčan – môže, v prípade, ak nakumulované prostriedky budú schválené správnou radou. Do budúcna sa to
nevylučuje.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky –
úprava bežeckých tratí schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 167 bolo schválené.
K bodu 4/
Zmena uznesenia č. 648/2016 z 08.11.2016, ktorým mestské zastupiteľstvo vyhlásilo dobrovoľnú
zbierku (v znení uznesenia č. 779/2017 z 21.3.2017)
MsZ uznesením č. 648/2016 z 08.11.2016 vyhlásilo dobrovoľnú zbierku za účelom získania finančných
prostriedkov na tvorbu, realizáciu a umiestnenie sochy kráľa Bela IV. na území mesta. Uznesením č.
779/2017 z 21.03.2017 MsZ doplnilo spôsoby jej vykonania o možnosť vkladania hotovostí do pokladničiek
umiestnených v kultúrno-spoločenských, ako i v obchodných centrách. Čas jej konania bol určený od
decembra 2016 do 31. decembra 2017. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa nebol získaný dostatok
finančných prostriedkov, predkladá sa návrh na predĺženie lehoty konania dobrovoľnej zbierky do 31.
decembra 2018.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Zmenu uznesenia č. 648/2016 z 08.11.2016,
ktorým mestské zastupiteľstvo vyhlásilo dobrovoľnú zbierku (v znení uznesenia č. 779/2017
z 21.3.2017) schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:1

zdržal sa:1

Uznesenie č. 168 bolo schválené.
K bodu 5/
Zásady rozpočtového hospodárenia – žiadosť o odklad
Žiadosť o odklad je predložená z dôvodu novelizácie zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znp. zákonom č. 249/2017 Z.z., ktorý je platný od 19.11.2017 a
účinnosť nadobúda dňa 01.01.2018. Zmeny v tomto zákone, konkrétne v § 18 ods. 2 a 3, sa dotýkajú
aj znenia článku č. 21 Zásad rozpočtového hospodárenia.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča presunutie bodu Zásady rozpočtového
hospodárenia na MsZ dňa 25.01.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 169 bolo schválené.
K bodu 6/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6
Zmena rieši okrem štandardných vecí aj úpravy príjmov a výdavkov na očakávanú skutočnosť k 31.12.2017 a
to:
- zníženie výdavkov v objeme 2 202 607 €, vyčlenených na opravu miestnych komunikácií, z dôvodu
realizácie akcie v roku 2018,
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- zníženie prostriedkov v objeme 2 127 218 € na príjmovej strane, pôvodne zapojených do rozpočtu z FMR
na krytie splátok istín úverov, ktoré budú k 31.12.2017 kryté prebytkom bežného rozpočtu,
- okre toho aj presun prostriedkov v objeme 58 181 € na realizáciu rekonštrukcie multifunkčného ihriska ZŠ
Spojová.
Diskusia:
Kuracina – pri prejednávaní tohtoročného rozpočtu v roku 2016 bolo na komisii dohodnuté, že vyčlení 30 tis
€ na detské ihrisko v Šálkovej. Do rozpočtu sa to nedostalo, bolo by voči Šálkovej férové, keby sa tieto
financie objavili v tomto rozpočte. Mesto podporuje Fončoru, Sásovú, ale Šálková, to nepociťuje. Žiada, aby
to bolo v tomto bode doplnené.
Adamec – tiež zdieľa názor, že Šálkovej treba pomôcť. ZAaRES má na rok 2018 vyčlenené prostriedky, ale
nie konkrétne na tento účel. Mesto nemôže samostatne vyčleňovať prostriedky na 50 detských ihrísk. Táto
situácia sa bude riešiť v budúcom roku v objeme rôznom – prevádzková a výkonnostná položka.
Kuracina – nesúhlasí s týmto, v roku 2016 to táto komisia odsúhlasila, čo schválilo, ako súčasť rozpočtu, aj
MsZ.
Adamec – určite to nebolo súčasťou rozpočtu. Kompetenciou komisie nie je schváliť, len odporučiť.
Kuracina – klub nezávislých poslancov hlasoval za rozpočet len za predpokladu splnenia tejto podmienky.
Majling - realita je taká, že to išlo v intenciách minulých rokov, bežné opravy, výmeny – na rozšírenie
ihriská nemá.
Kuracina – Šálková doteraz nemá detské ihrisko, Mesto 50 rokov nedalo nič. Potrebujú tam urobiť gumovú
podlahu, nainštalovať nejaké ihriskové prvky.
Farkašová – tento materiál hovorí o zmene rozpočtu č. 6, v ktorom uvádzať vyčleňovanie nejakých financií
na rok 2018 je neopodstatnené.
Bučko – na nete otvoril zápisnicu z 22.11.2016, kde v Programe 13 Prostredie pre život je uvedené:
„ Kuracina – bola požiadavka jeho poslaneckého klubu vyčleniť 30 000 € na detské ihrisko v Šálkovej. Žiada
o podporu Mesta..“ V uznesení sa táto požiadavka neuvádza.
Smädo – potvrdzuje vyjadrenie p. Kuracinu, že ich klub požadoval zaradenie ihriska do rozpočtu, bolo to
prisľúbené. Klub podporuje naplánovať ihrisko do budúcoročného rozpočtu.
Kašper – požiadal p. Kuracinu alebo p. Smäda o pripravenie pozmeňujúceho návrhu na MsR alebo na MsZ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6
schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 170 bolo schválené.
K bodu 7/
Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Takýto materiál už bol predkladaný niekoľkokrát pred schvaľovaním Návrhu rozpočtu. Úzko spolu súvisia,
práve v ňom sa vytvára priestor na krytie výdavkov, ktoré sú zapracované v Návrhu rozpočtu. Tým, že sa
jedná o schvaľovanie zmeny účelu použitia FMR, je nevyhnutné odsúhlasenie v MsZ.
Diskusia:
Kašper – cyklotrasy, výkup pozemkov 200 tis €, o ktoré pozemky sa jedná?
Adamec – nástrel z odboru rozvojových aktivít nie je určite dostačujúci, do budúcna to bude vyššia suma.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu
minulých rokov schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.

prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 171 bolo schválené.
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zdržal sa:3

K bodu 8/
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018-2020
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2018-2020 je zostavený ako vyrovnaný. Navrhované
smerovania sú v súlade s prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2023.
- Komunikácie – okrem bežnej stavebnej údržby v objeme 460 tis.€, bude prebiehať oprava 2 cestných
úsekov, Zvolenská cesta a Poľná ulica, vysúťažená v roku 2017 v sume 1,568 mil. €. Plánuje sa budovanie
komunikácie na ulici Jegorovova, projektová dokumentácia na komunikácie Mičinská cesta, Tatranská ulica,
budovanie parkovísk na ulici Tulskej a Povstaleckej. Pokračuje príprava na budovanie cyklotrás a do
volebných obvodov je plánovaná suma 270 tis. €.
- Školstvo – pokračuje sa v realizácii schválených alebo plánovaných projektov z EŠIF (MŠ 9. mája 26, MŠ
Strážovská 3, MŠ Radvanská 1, MŠ Radvanská 28, MŠ Karpatská 3) vyčlenili sa ďalšie prostriedky na
údržbu a rekonštrukciu MŠ, a to z prostriedkov EŠIF aj z vlastných zdrojov. Súčasťou návrhu sú tiež
výdavky na prevádzku MŠ l pri ZŠ Bakossova a ZŠ Radvanská, odborné učebne pri ZŠ, pokračuje údržba
MŠ.
- Legislatíva - navýšenie mzdového balíka o 4,8 % pre zamestnancov verejnej správy a pedagogických
zamestnancov v zmysle návrhu KZ vyššieho stupňa na rok 2018.
- Životné prostredie – zvyšujú sa príspevky na údržbu trávnikov, zelene, pieskovísk aj ihrísk, výsadbu
kvetinových záhonov, údržbu oddychového miesta v Sásovskej doline. Vyčleňujú sa opätovne prostriedky na
výmenu kremačných pecí. Zvyšuje sa suma určená na participatívny rozpočet na 40 000 €.
Dotačné podpory - vyčleňuje sa suma 1,583 mil. € na poskytovanie dotácií v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
V roku 2018 predpokladáme nárast úverového zaťaženia a zvýšenie ukazovateľa dlhovej služby o 7,41 % (z
15,07 % na 22,48 %).
Materiál vyvesený na webe je už čiastočne zmenený oproti materiálu predloženému do komisie a do
MsR – v oblasti dotácií.
Diskusia:
Kašper – navrhol diskusiu viesť podľa štruktúry Návrhu rozpočtu.
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola
Kašper – 1.7 Implementácia IROP.
Farkašová – to sú výdavky pre marketingové veci, ktoré majú zazmluvnené s ministerstvom.
Kašper – 1.1.3 dotácia primátora nárast.
Adamec – primátor má 10% z objemu dotácií, toto je výsledok.
Program 2 Propagácia a marketing
Kašper – projekt Stála expozícia projekt Cesta za bábkou 20 tis €.
Farkašová – kultúra uvažuje, že pôjdu do kofinancovaného projektu, ktorý bude mať v meste viaceré
stanovištia.
Bučko - priame dotácie sa zadávajú cez Komisiu MsZ pre … a cestovný ruch? Street foot BB festival
nepovažuje za dobré podujatie.
Adamec – žiadosti sa riešili v Komisii MsZ pre ... cestovný ruch, niektoré žiadosti sú na priamu dotáciu
primátora, musia byť v Kalendári podujatí. Festival podporuje, rozšíri sa na medzinárodnú účasť.
Cieľom je nevymýšľať nevymyslené, ale podporovať niečo, čo malo navštevovanosť.
Program 3 Interné služby
Kašper – právne služby, ide o položku, ktorá sa zvýšila, sú tu plánované aj prehraté súdne spory?
Detková – áno sú vytvorené rezervy na tento účel.
Bučko - položka 3.7 nárast softvéru zo 44 tis € na 107 tis €.
Adamec – riešenie nového softvéru dochádzky, ktorý bude prepojený aj na objednávanie obedov. V položke
je aj Azure, dátové úložisko mimo úradu a MS Office 365. Licencie sa budú rozširovať, nie sú pokrytí všetci
zamestnanci MsÚ, plánujú sa aj MŠ, sociálne satelity, PO, poslanci MsZ.
Kašper – špeciálne služby.
Detková – konkrétny prehľad služieb bude pripravený do MsR.
Topoľský – uvažuje sa aj o obnove počítačov.
Adamec – v súčastnosti prebieha VO, do 2 týždňov bude mať MsÚ 100 nových PC, financované budú cez
operatívny leasing. Ďalších 100 sa plánuje v roku 2018.
Kašper – klimatizácia RD.
Adamec – po rekonštrukcii je v podkroví v lete „brutálne teplo“.
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Program 4 Služby občanom
Harmaniaková – 4.9.5 Digitálna prezentácia mesta
Farkašová – rozpočet sa zostavuje v programovej štruktúre, ak máme štruktúru schválenú MsZ, ale ak sa
prvok premenováva, tak sa to dáva na odhlasovanie do MsZ.
Kašper – čo zahŕňa digitálna prezentácia.
Detková – rozšírenie možností propagáciu Mesta nielen v televízií, ale digitálnym spôsobom.
Bučko – od začiatku je absolútne proti dotovaniu televízie z verejných financií. Na MsZ navrhne nejaký
poplatok, ktoré by malo vedenie Mesta prehodnotiť.
Šabo – stavebný úrad – nárast je zanedbateľný, navýšiť financie napr. na mzdy a odvody.
Farkašová – MsÚ má spoločný stavebný úrad aj prenesený výkon. Je všeobecne známe, že prenesený výkon
štátnej správy, ktorý zabezpečujú obce a mestá je štátom poddimenzovaný. Prostriedky od štátu sú určené na
mzdy, odvody, služby. Mohli by byť aj na poštovné, toto hradia obce.
Adamec – poddimenzovaný je počet zamestnancov na objem práce, pomáhame im lepšou technikou,
zlepšujú sa procesy. V tejto položke sa uvádza len prenesený výkon.
Harmaniaková – stavebný úrad má 3 zdroje financovania – z ministerstva, platby občanov, príspevok úradu.
Akou čiastkou prispieva úrad bez poplatkov?
Farkašová –všetky prenesené výkony sú dofinancované z prostriedkov Mesta, okrem ŠFRB.
Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok
Kašper – 5.1.2 - v čom spočíva navýšenie na kamerový systém.
Adamec – rozširovanie, zlepšenie vybavenia. Miesta na umiestnenie sa budú vyberať ad hoc. V budúcnosti
prebehne VO na dodávateľa, v minulosti to zabezpečovalo viac spoločností.
Pirošík – neexistuje priama úmera medzi zvyšovaním počtu kamier a znižovaním bezpečnosti, svedčia o tom
napr. britské štúdie. Jediné čo funguje, je investícia do ľudí. Prečo sa štvornásobuje prevádzka?
Adamec – upratovanie v položkách – jedna spoločnosť bola v jednom riadku, … je to nástrelná suma pre
budúci rok po vykonaní VO.
Kuracina – je to koľko kamier na akú dobu. Koľko je to kamier?
Adamec – takto sa to nedá, bolo niekoľko dodávateľov, ktorí robili rôzne činnosti, ktoré nie sú v tejto
položke. Kamier máme 33 kusov.
Kuracina – tu je 16 tis € na prevádzku kamerového systému a 44 tis € na kamerový systém. Je to vysoká
suma.
Turčan – jedná sa o vonkajšie kamery, ktoré majú inú hodnotu ako interiérové.
Harmaniaková – ako dlho sa archivujú záznamy?
Adamec – archivujú sa 7 až 15 dní, prístupné sú mestskej a štátnej polícii.
Program 6 Odpadové hospodárstvo
Šabo – prvok 6.2.3 Drobný stavebný odpad od obyvateľstva, pokles na radvanskej skládke o 7 tis€|, prečo?
Adamec – je to dobrá služba, skládka sa využíva v menšej miere, pohodlní občania odpad dávajú ku
kontajnerom, rozdiel je zohľadnený na odvoz tu.
Bučko – pri každej položke je mierny nárast, z čoho to vypláva.
Adamec – z tohto.
Program 7 Miestne komunikácie
Šabo – v 7.1 je potešiteľný nárast o 1,7 mil €, spadajú tu Zvolenská cesta a Poľná ulica?
Adamec – áno, tvorba v bežnom rozpočte zohľadňovala vysúdenú suma 1,6 mil €.
Pirošík – Jegorovova ulica je to kvôli Orange, a.s.
Adamnec – je to taký prepoj popri garážach ku Orange, je to „poľná cesta“ preto sa rieši stavebným
povolením, buduje sa nová cestná komunikácia, má to zmyslel aj preto lebo Orange je jeden z najväčších
zamestnávateľov v Banskej Bystrici.
Kašper – realizácia Mostu Iliaš sa kedy predpokladá?
Adamec – po skončení procesu realizácie VO, územného plánu a stavebného povolenia.
Kašper – údržba MK podľa volebných obvodov. VO č. 4 spísal požiadavku na zvýšenie z 90 tis € na 120
tis€, bude sa s tým niečo robiť.
Adamec- išlo sa tak, ako v minulom období, tzn. 3 x 60 tis € a 1 x 90 tis€. O podnete VO č. 4 nevie.
Program 8 Doprava
Bučko – príspevok na bežné výdavky pri autobusovej doprave 1, 200 tis €.
Adamec – suma je rozdelená na 2 položky – financovanie dopravy vo verejnom záujme SAD Zvolen, a.s. a
DPM, a.s. Naplánovaná je vyššia čiastka, pretože je záujem dvíhať platy šoférom MHD. Ďalej je navýšenie
na úpravy vozového parku a v prípade DPM, a.s. je plán zakúpiť 2 dualbusy.
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Bučko – ako sú nastavené zmluvy s dopravcom – každé zvýšené náklady Mesto automaticky uhrádza?
Gajdošík – áno, z časti je to takto, na papieri, ale na základe komunikácie primátora s oboma poskytovateľmi
dopravy to takto neurobia.
Kmeť- SAD, a.s. robí prepravu na objednávku, ak Mesto zruší spoje, tak ich robiť nebude, je k tomu nejaký
kalkulačný vzorec, na základe ktorého sú vypočítané náklady a sú kontrolované Mestom?
Gajdošík – Mesto objednáva kilometre, zazmluvnené je, že v prípade nákupu prerokuje nákup s Mestom.
Zmluva so SAD, a.s. končí v roku 2018 a so DPM, a.s. končí v roku 2020.
Adamec – najväčší problém je, že km nie je zafixovaný zhora.
Topoľský - keby bola liberalizácia vo verejnej doprave.
Gajdošík – vo verejnej doprave je celkom nemožná.
Adamec – príjmy od klientov sú rozpočtované v tej istej výške, ako v minulosti. Veľký problém je nájsť
šoférov autobusov.
Gajdošík – Mesto v posledných rokoch nemalo problémy s obnovou vozového parku, do nákladov stúpol iba
5% odpis z eurofondových autobusov. Teraz už nie je možný takýto nákup z eurofondov, Mesto bude musieť
vymyslieť nejaký model – parkovací fond.
Harmaniaková – ako je to s odpismi, ak 5% dá Mesto, 95% je z eurofondov?
Gajdošík – dopravca dá 5%, Mesto mu to prepláca.
Adamec – v minulosti bolo spolufinancovanie 5%, ktoré sme ako odpis vracali prepravcom. Dnes je situácia
taká, prepravca nie je oprávnený čerpať fondy na nákup techniky, bavíme sa o 100% nákladoch a o 100%
odpisoch.
Harmaniaková - ekonomický odpis by mal zohľadňovať naozaj dobu používania autobusov.
Adamec - možno je cesta spýtať sa, ako dlho sa bude dualbus používať (napr. 12 rokov) a ročne odpisovať
len 1/12 z ceny. Je to na rozhodnutí spoločnosti.
Kmeť – treba nastaviť zmluvu.
Program 9 Verejné osvetlenie
Šabo – úspora v bežných výdavkoch je tým, že sa v minulom roku menili letkové žiarovky.
Adamec – aj v tom, ale Mesto je v procese VO elektrickej energie, cena bude vyššia z ohľadom na vývoj na
trhu. V minulosti sa nacenili ističe, ponížila sa výška ističa na také ampére, ktoré sú dostačujúce pre verejné
osvetlenie, plánuje sa výmena svietidiel, rozvádzačov.
Program 10 Vzdelávanie
Kašper – dofinancovali sa 4 MŠ, ktoré sa robili v roku 2016, tam by sa mali dokončiť zvyšné práce
vzhľadom na VO – mali ísť tento rok.
Adamec – požiadavka všetkých klubov bola investovať do MŠ a ZŠ. Tu sa v rozpočte zobrazili financie,
ktoré v dávame na MŠ– Lúčky, Tatranská, Strážovská, Karpatská, 9. mája, Radvanská 28. Pri MŠ Radvanská
28 je položka 100 tis€, ktoré sa budú investovať do interiérového vybavenia (výzva sa týkala len energetickej
úspornosti). Pri MŠ Strážovská je problém so statikou – 30 tis €, …
Šabo – považuje za dobré, že pri ZŠ Golianova sú prostriedky na KV, taktiež výmena okien na ZUŠ.
Detková – pre ZŠ Golianova je to na odborné učebne.
Topoľský – ZŠ Spojová, ráta sa s príspevkom na rekonštrukciu elektroinštalácie.
Adamec – predtým sa Mesto viac sústredilo na MŠ, dnes sa zo štrukturálnych fondov bude riešiť údržba ZŠ.
Na oddelenie PS-TP sa vyčlení suma 250 tis € na pokrytie všetkých ZŠ. Takáto elektroinštalácia je takmer na
každej škole. Čo sa týka ZŠ Spojová, má dostatok financií z preneseného výkonu aj na údržbu. Vyvíjame
úsilie, aby tieto prostriedky boli maximálne zo strany ministerstva školstva.
Topoľský – prvok 10.4.2 Rozvoj školstva – tu sa dalo všetko, čo sa už nedalo inde. Pod týmto názvom by si
predstavoval iné.
Adamec – je to len názov prvku programovej štruktúry.
Bielik – v prvku 10.3.6 upozornil na technickú chybu. Upozornil na požiadavku, ktorú klub dával na ZŠ
Pieninská, taktiež aj iné požiadavky, že sa v návrhu neobjavujú.
Adamec – požiadavky sú skryté v sume 250 tis € na údržbu ZŠ pre oddelenie PS-TP v prvku 10.3. Ďalej sú
tu sumy na údržbu ŠJ pri ZŠ.
Program 11 Šport
Bielik – 11.1.6 Krytá plaváreň – to sú tie nevypovedateľné zmluvy.
Adamec – suma 630 tis € vychádza zo skutočnej potreby na prevádzkovanie vo všeobecnom záujme k
občanom mesta Banská Bystrica. Skutočne je suma oveľa vyššia, ale vlastník MBB, a.s. ráta aj s príjmami zo
svojej činnosti v plavárni. Suma zohľadňuje rôzne zmluvy – PRIMA INVES, s.r.o. ohľadne vybudovania
kotolne, … Mesto do 31.03.2018 pristúpi k vyúčtovaniu dotácie.
Topoľský – suma 250 tis € na rozvoj mestského futbalového klubu, ide o zvykové právo, nebola analýza.
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Adamec - analýza nebola a neide ani o zvykové právo. Je to odvodené od reálnych potrieb, ktoré futbal
vrátane všetkých 13 mládežníckych a 1 seniorského družstva na tejto úrovni potrebuje na prežitie na 1 rok.
Verí, že dôjde k nejakému vytvoreniu akciovej spoločnosti, ktorá by riešila futbal na území mesta do
budúcnosti, vkladá do budovania futbalovej infraštruktúry – investícia 500 tis€ od Mesta + 500 tis€ dotácia
od MK SR - futbalové centrum v Radvani.
Kašper – hokej suma 900 tis €, bolo 720 tie € aj pre mládež, v minulosti sa hovorilo, že je to hraničná suma,
na základe čoho je nárast.
Adamec – toto je suma po zohľadnení rôznych aspektov – oveľa dlhšie trvala hokejová sezóna, chladenie
ľadu... Časť sumy sa vráti MBB, a.s.
Majling – bol kľúč na stanovenie dotácií, ktoré sú už priamo zakotvené v rozpočte.
Adamec – rozpočet v minulom roku do Komisie MsZ pre školstvo a šport bol navrhnutý vo vyššom rámci
vzhľadom na EMŠ 2017. Tento rok je zo strany MsÚ zhruba na úrovni 50 tis €. Mesto deklarovalo to, že
podporuje podujatia, ktoré majú z pohľadu priestoru mesta Banská Bystrica úspešnosť, návštevnosť.
Turčan – Mesto chce vytypovať podujatia a aktivity, ktoré by mali byť narozpočtované v rozpočte, aby
organizátori mali do budúcna istotu.
Program 12 Kultúra
Kašper – Banskobystrické Vianoce, z akého dôvodu je navýšená položka o 30 tis €.
Adamec – plánujú sa 2 ohňostroje s programom 01.01.2018 a 31.12.2018.
Pirošík – aká je aktuálna suma na dotácie na pamiatky na Komisiu MsZ pre kultúru... po vykonaných
zmenách.
Adamec – 29 tis €, v materiáli je uvedené 27 tis €.
Program 13 Prostredie pre život
Program 14 Bývanie
Program 15 Sociálna služba
Kašper – v prvku 15.1.1 položka 55 tis € v Zariadení pre seniorov je k čomu.
Adamec – chystá sa zmena sociálneho zákona, návrh rozpočtu rešpektuje určitú mieru navýšenia na sociálne
služby.
Detková – príspevky sú zo zákona, zmena je aj v jednotlivých sumách, boli narozpočtované prevádzkové
výdavky zariadení pod jednotlivými prvkami.
Program 16 Administratíva
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
2018-2020 schváliť na MsZ dňa 12.12.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 172 bolo schválené.
K bodu 9/
Rôzne
Najbližšie zasadnutie Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť v Banskej Bystrici podľa Rámcového plánu zasadnutia MsZ na I. polrok 2018 bude 8. januára 2018.
K bodu 10/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 27.11.2017
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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