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

Zápisnica č. 4/2018
Dátum a miesto konania: 23. apríla 2018, začiatok o 15,30 hodine a koniec o 16,40 hodine,
zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol: Ing. Igor Kašper - predseda komisie
Účasť členov: prítomní - 11
neprítomní - 4
ospravedlnení – 3
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2
3. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017
4. Rôzne
5. 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 uvedenými zmenami.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 68 bolo schválené.
K bodu 2/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2
Návrh upravuje:
- navýšenie úverových prostriedkov na financovanie projektu Cyklotrasa ESC – Podlavice o 610 tis. €,
- viazanie úverových prostriedkov na financovanie projektu Športový areál ZŠ Radvanská 1 v sume 450 tis. €
z dôvodu plánovaného prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu na uvedený účel,
- presun prostriedkov na údržbu základných škôl v sume 232 tis. €,
- navýšenie výdavkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií po zimnej sezóne v sume 209 tis. €,
- navýšenie výdavkov na zimnú údržbu miestnych komunikácií o 145 tis. €.
Diskusia:
Harmaniaková – nevie či sú BP na základe prognózy, nie sú na základ doúčtovania roku 2017?
Farkašová – určite nie na základe doúčtovania, ale na základe prognózy a aktuálneho vývoja.
Topoľský – teší ho navýšenie na projekt Cyklotrasa ESC – Podlavice o 610 tis. €, čo je dôvod navýšenia?
Farkašová – 610 tis € je navýšenie z dôvodu, že celá akcia mala byť pôvodne financovaná v roku 2019
a iným spôsobom financovania – predfinancovaním, zrealizovaná, ale bude v roku 2018 a spôsobom
financovania - refundáciou.
Adamec – z úverových prostriedkov vypadlo vybudovanie multifunkčného areálu v ZŠ Radvanská – 450 tis
€, 610 tis € bude do konca roka vysporiadané po zrealizovaní akcie za pomoci vlády. Refundáciou sa splatí
väčšina úveru.
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Kašper – 450 tis € je z 3-miliónovej dotácie, o túto sumu sa zníži?
Adamec – áno, v úverovom balíku sa rátalo aj s investíciou 450 tis € na ZŠ Radvanská.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú čin nosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2 schváliť
na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 69 bolo schválené.
K bodu 3/
Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Materiál je predložený s náležitosťami a v štruktúre, ktoré ukladá § 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Výsledkom hospodárenia za rok 2017 je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu –
vylúčené účelovo využité prostriedky, ktoré sa museli použiť do 30.03. roka. V tomto roku sa Mesto
rozhodlo, že nebude tvoriť rezervný fond len vo výške 10%, ale vo výške 20% na jeho ďalšie využitie.
Zostatok spolu s výsledkom hospodárenia z podnikateľskej činnosti tvorí prevod do FMR. Nakoľko
uznesenie bolo odobrené audítormi – zmena, nadväzovanie na písmeno e), kde sa uvažuje so záporným
výsledkom hospodárenia finančných operácií. Dopĺňa sa nové písmeno, že tento záporný výsledok sa
vysporiadáva z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu. Ďalej je v uznesení doplnené vylúčenie účelových
prostriedkov, tvorba FMR zo zostatku prebytku bežného a kapitálového rozpočtu. Zajtra, pred zasadnutím
MsZ, bude upravené uznesenie poslancom rozdané v listinnej forme.
Diskusia:
Harmaniaková – Výsledky hospodárenia z titulu pohľadávok – aké opatrenia sa prijali pre rok 2018, aby
číslo pohľadávok po splatnosti nebolo také katastrofálne: 4 mil 69 tis €?
Farkašová – z účtovného pohľadu sa tvoria opravné položky, pokračuje sa v exekučnom vymáhaní aj v roku
2018, a väčšinu tvoria nevymožiteľné pohľadávky – staré konkurzy.
Topoľský – nie je mu jasné, ako to je s mládežníckym futbalovým centrom v Radvani. 500 tis € sa
schvaľovalo z rozpočtu Mesta, 500 tis € mal dať Slovenský futbalový zväz, teraz je tu uvedené, že Mesto ide
dať 1 mil 200 tis podľa technickej náročnosti. Dáva do pozornosti ponuku p. Hamšíka a spol., ktorý je toto
centrum ochotný budovať za vlastné financie.
Adamec – na začiatku to malo byť len vybudovanie umelej dráhy, tribúnky, ... Mesto vlastní areál na
Štiavničkách, v Radvani, v Rudlovej a v Podlaviciach. Dnes je otázne, ako skončí štadión na Štiavničkách –
napr. Národné atletické centrum, z ktorého futbal bude vylúčený. Keby táto situácia nastala, futbal by „nemal
kde skloniť hlavu“. Preto je tu snaha na pozemkoch mesta vybudovať niečo pre fungovanie futbalových
funkcionárov, trénerov, hráčov a fanúšikov. Predstavil štúdiu futbalového ihriska. Ďalej sa vyjadril, že
prebiehajú stretnutia aj s p. Hamšíkom st. – oboznámenie o projekte na mestských pozemkoch, dojednanie
podmienok, hľadanie kompromisného riešenia.
Topoľský – nie je mu jasné, že či Slovenský futbalový zväz dáva 500 tis € na centrum v Radvani?
Adamec – áno, len oni majú podmienku, rozhodovať kto a kedy bude na štadióne hrať. Mesto chce samo
rozhodovať.
Kašper – plánované parkovisko pri centre, je plánované, že bude otvorené pre verejnosť 24 hodín denne?
Adamec – áno, bude 99 nových parkovacích miest. Športové akcie nebývajú každý deň.
Kašper – dotácia zo SFZ nebude, namiesto nej bude vládna dotácia?
Adamec - dotácia zo SFZ bude, lebo SFZ sa stotožnil s námietkou Mesta, bude chcieť buď zriadenie vecného
bremena, alebo podpis zmluvy s počtom hodín, ktoré Mesto umožní v areáli dať pre účely aktivít SFZ.
Šabo – upozornil na to, aby bola veľkosť ihriska pre účely medzinárodných súťaží.
Adamec – štadión je naprojektovaný na hru druhej najvyššej futbalovej ligy dospelých, na 1 000 miest.
Harmaniaková – nedá sa pozemok zameniť s Duklou?
Turčan – nie, patrí Ministerstvu obrany SR.
Pirošík – žiada o detailnejšie priblíženie položiek z FMR.
Adamec - použitie fondu minulých rokov je nasledovné:
- v objeme 1 020 000 € na vybudovanie mestského mládežníckeho futbalového centra (štadióna) v Radvani,
- v objeme 500 000 € na rekonštrukciu Mestského parku,
- v objeme 390 850,73 € na prípravu a realizáciu projektov,
- v objeme 330 000 € na rekonštrukciu Vojnového cintorína z I. svetovej vojny v časti Majer,
- v objeme 74 330 € ako kapitálový príspevok ZAaRES-u na rekonštrukciu detských ihrísk v Sásovej –
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Rudlovej,
- v objeme 70 000 € na výkupy pozemkov,
- v objeme 58 000 € na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ na Spojovej ulici,
- v objeme 46 960 € na upgrade informačného systému samosprávy,
- v objeme 40 000 € na obstaranie agendových modulov geografického informačného systému (GIS),
- v objeme 24 000 € na nákup softvéru na spracovanie verejného obstarávania,
- v objeme 20 000 € ako kapitálový príspevok ZAaRESs-u s účelom spolufinancovať nákup traktora
s prídavnými zariadeniami na likvidáciu inváznych rastlín,
- v objeme 13 300 € na prípravné práce v súvislosti s rekonštrukciou areálu bývalej základnej školy na
Magurskej ulici,
- v objeme 12 300 € ako kapitálový príspevok ZAaRES-u na rekonštrukciu športovísk na území mesta,
- v objeme 5 000 € na vybudovanie plôch pod kontajnery na ulici 29. augusta vo volebnom obvode č. 1,
- v objeme 2 000 € na rozšírenie chodníka na ulici Bakossova – Komenského vo volebnom obvode č. 1.
Harmaniaková – parkovanie pri nemocnici je v kompetencii Mesta?
Gajdošík - súčasné parkoviská sú na pozemkoch Mesta, v okolí parkoviska nie sú pozemky Mesta.
Adamec – týmto problémom sa vedenie Mesta zaoberá dlho, je tam aj atribút – trolejové vedenie, otočka
trolejbusov, prípadná garáž na parkovanie. Budú sa musieť zobrať aj pozemky nachádzajúce sa v kopci, ktoré
patria tretím osobám.
Pirošík – nakoľko kluby nedostali príležitosť komunikovať s vedením o tomto bode programu, žiada
o ujasnenie niektorých vecí. Hovorilo sa o výkupe pozemkov, načo má ísť 46 tis € na Moskovskej?
Adamec – Mesto chce odkúpiť cca 400 m2 a spojiť ich s mestským pozemkom 400 m2, plánuje sa výstavba
4-poschodového bytového domu.
Pirošík – 24 tis € na výkup pozemkov pri malej stanici?
Adamec – Mesto bolo viac-menej dohodnuté, ale na Železniciach sa menilo vedenie. Teraz ide o výmenu
pozemku pri veľkej železničnej stanici, o ktorý majú záujem železnice, za iné pozemky. Mesto chce získať
pozemok pred malou železničnou stanicou na vybudovanie oddychovej zóny.
Pirošík – bolo by to aj výstupisko pre vodákov?
Adamec – nie je to zlá myšlienka, možno niekedy inokedy, lebo sa ide budovať protipovodňová ochrana.
Pirošík – položka 12 300 € pre ZAaRES, na aký účel?
Gajdošík – nie sú to detské ihriská, ale work outové športoviská.
Pirošík – čo je v zmene rozpočtu č. 2?
Detková – upresňuje rozpočet pre VO č. 4, v rámci nového plánu si rozpísali výdavky, ktoré nebolo ľahké
identifikovať na bežné alebo kapitálové, až po vykonaní prieskumu trhu.
Bučko - z akej položky ide ulica Strážovská?
Adamec - ide zo sumy 131 tis € - ulica Stážovská aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici.
Pirošík – projekt za 410 tis €, zatiaľ má Mesto predstavu na 200 tis € a 200 tis € je sociálna rezerva.
Adamec – to sú projekty, ktoré Mesto chce realizovať. Zatiaľ sa nevie suma predpokladanej hodnoty
zákazky, je to na ulici 9. mája.
Pirošík – 200 tis € na dopravné projekty?
Gajdošík – ide o projektovú dokumentáciu pre prioritnú dopravu, budovanie parkovacích garáži, napr. na
Kalinčiakovej a Tatranskej ulici, prestupné body, elektronické zastávky.
Kašper – ihrisko na Spojovej ulici za 58 tis €, bude to multifunkčné ihrisko aj napr. s basketbalovými košmi?
Adamec – malo by to byť niečo podobné, ako v areáli ZŠ Moskovská, rozmery 33 x 18m, osvetlené,
oplotené.
Gajdošík – pred zasadnutím komisie sa zúčastnil poslaneckého grémia. Podal info – k tomu, čo spomínal p.
Pirošík, na grémiu k prebytkom a ku klubom nezaznelo, že nič také, skôr poslanec Lichý prezentoval návrh
stiahnutia celého návrhu prerozdelenia z rokovania MsZ. Ostatní predsedovia poslaneckých klubov a pán
primátor toto nepodporili. Sumy pre VO sa musia vedieť teraz, aby sa spustili všetky veci, ktoré sú
naplánované. Stopnutím tohto materiálu by sa proces na 1 – 1,5 mesiaca predĺžil. Toto nie je alternatíva, ale
ak sú návrhy na zmenu tohto materiálu, ktorý sa zajtra na MsZ predkladá, žiada o mailové podklady
predsedom klubov.
Pirošík – tento návrh neprijíma, chcel to riešiť v kľude, v tejto chvíli považuje za najsystematickejšie riešenie
návrh stiahnuť z rokovania.
Pirošík - 110 tis € na GIS?
Adamec – ide o výdavky kapitálového charakteru, ktoré sú dnes zapojené do rozpočtu schválené v decembri.
Výdavky sa transformujú na bežné a používajú sa na miestne komunikácie a chodníky. Suma 130 tis € sa
dopĺňa z FMR, pretože sa nemohla zobrať rovno z FMR a doplniť na miestne komunikácie a chodníky.
Farkašová – upravuje sa kód zdroja krytia výdavku.
Pirošík – zároveň sa vyčleňuje 110 tis € v tejto chvíli na čo?
Adamec – financie sú už na svoj účel schválené, rokovalo sa o nich v decembri 2017:
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- na zabezpečenie služieb dodávateľom CORA GEO – up-grade informačného systému rôznych modulov,
ktoré Mesto od spoločnosti využíva, nákup elektronického softvéru,
- na rozšírenie chodníka na Bakossovej a Komenského ulici na základe požiadavky VO č. 1 a VO č. 2,
- prestavba areálu na ZŠ Magurská, architektonická štúdia,
- kultúrny a kreatívny priemysel.
Kašper – na strane 4 – v roku 2017 bola celková suma prijatá z podielových daní o 1,19 mil € vyššia než
v predošlom roku. Má byť o 2,1 mil € vyššia. Ďalej otázka na usporiadanie rozpočtu hospodárenia, je tu
položka verejná zbierka na sochu kráľa Belu IV. vo výške 4 790 €, prečo je táto suma tu.
Farkašová – táto suma bola k 31.12.2017 vyzbieraná.
Harmaniaková – v súvislosti so ZŠ Magurská jej nedá nepripomenúť dom na Lazovnej ulici po PKO,
možnosť využitia pre účely kreatívneho priemyslu.
Adamec – týmto sa vedenie Mesta zaoberalo veľakrát, táto alternatíva neprichádza do úvahy.
Gajdošík – čo sa týka projektu kreatívneho priemyslu žiadateľom je ÚĽUV a nie Mesto Banská Bystrica.
Táto budova je pre nich neprijateľná – priestorovo, rozloženie budovy, parkovanie.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta
Banská Bystrica za rok 2017 schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 70 bolo schválené.
K bodu 4/
Rôzne
Kašper – k bodu programu Financovanie AS (za účasti Ing. Snopka, príp. aj vedenia mesta) bude Ing.
Snopko prizvaný na zajtrajšie zasadnutie MsZ?
Adamec – s účasťou Ing. Snopka na MsZ sa počíta v bode Rôzne.
K bodu 5/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 23.04.2018
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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