
Návrhy na doplnenie... 
 

Uznesenie č. 3/2019 z rokovania Komisie MsZ pre modernú samosprávu a rozvoj 

mestských častí z 10. januára 2019 

Komisia  

1. ukladá členom Komisie do 24. januára 2019 písomne doručiť sekretárke Komisie 

zoznam všetkých predsedov občianskych rád na území mesta, ktorí budú mať záujem 

pracovať v Komisii MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti. 

2. schvaľuje za člena Komisie pre modernú samosprávu a mestské časti Petra Rusnáka. 

3. ukladá sekretárke Komisie do 25. januára 2019 odoslať Organizačnému oddeleniu MsÚ 

Banská Bystrica zoznam členov Komisie MsZ modernú samosprávu a mestské časti 

doplnený o členov neposlancov. 

 

Návrh na doplnenie  Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti o členov   

neposlancov: 

Peter Rusnák, Roman Miškár, Marek Odaloš, Peter Michal, Marián Fejfár, Roman Kostúr, Ján 

Žambor, Ondrej Bahýľ, Ján Hruška, Ľubica Buranová, Branislav Bosák 

 

Plán / predmet činnosti Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti pre 

volebné obdobie 2018 - 2022 

Predmetom činnosti komisie je: 

1. Proporcionálny rozvoj kvality života všetkých mestských častí, vrátane okrajových častí 

mesta Banská Bystrica, súčinnosť pri tvorbe koncepcií rozvoja mesta a mestských častí.  

2. Koordinácia činnosti výborov v mestských častiach a občianskych rád. 

3. Financovanie činnosti výborov v mestských častiach a občianskych rád formou dotácie 

na podporu kultúrno-spoločenských a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých, 

budovanie spolupatričnosti občanov organizovaním spoločných brigád a ďalších aktivít, 

zameraných na rozvoj a zveľaďovanie mestských časti. 

4. Financovanie mestských častí formou vyčlenených finančných prostriedkov na rozvoj 

územia. 

5. Investičné akcie vo volebných obvodoch. 

6. Stav a prevádzka cintorínov a cintorínske služby v okrajových častiach a v meste Ban-

ská Bystrica. Obhajovať a riešiť problémy v okrajových častiach bývalých obciach prič-

lenených mestu Banská Bystrica. 

7. Súčinnosť pri príprave stratégie vytvorenia  Komunitných centier (organizačné začle-

nenie a systém financovania). 



8. Informovanosť a podpora aktivít obyvateľov prostredníctvom informačných tabúľ a in-

ternetovej stránky Mesta.  

9. Súčinnosť pri príprave všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa predmetu činnosti 

komisie. 

10. Napĺňanie opatrení stanovených v PHSR pre prioritu Moderná samospráva, stanoviská 

k opatreniam napĺňajúcim aktivity modernej samosprávy.  

11. Podpora rozpočtu Mesta v kapitolách, týkajúcich sa zvyšovania kvality života občanov 

v mestských častiach. 

12. Súčinnosť pri tvorbe Územného plánu Mesta, k jeho návrhu, zmenám a doplnkom. 

13. Spolupráca s odbornými útvarmi MsÚ. 

14. Stanoviská k dôležitým materiálom, predkladaným do MsR a MsZ. 

15. Spolupráca s  odbornými komisiami MsZ pri zlepšovaní kvality života občanov mesta. 

16. Vlastné iniciatívne materiály, týkajúce sa návrhov, postrehov a požiadaviek, ktoré vyp-

lynuli z predmetu činnosti komisie. 

  

Návrh na schválenie doplnenia výborov v mestských častiach o členov neposlancov 

VMČ VO č. 4 - Marek Odaloš, Peter Michal  

VMČ VO č. 6 – Peter Rusnák, Miroslava Kamenská 

 

   


