
(an Nosko
Primátor mesta Banska Bystrica

Banská Bystrica, 13. Január 2021

Otvorený list podpredsedníčke vlády SR Veronike Remišovej, 
Operačný program Slovensko 2023 - 2030

Vážená pani podpredsedníčka vlády SR,

ak vychádzam zo štandardných úradných lehôt, šesť mesiacov je naozaj dlhý čas na to, aby 
sa bežný človek domohol svojho práva na odpoveď od orgánov štátnej správy či 
samosprávy. Demokracia je nesporne aj o ľuďoch a budovaní vlády zdola, o akceptovaní 
názorov obcí a miest a ich volených orgánov, o dobrej a otvorenej komunikácii.

O to viac ma mrzí, že za šesť mesiacov, aj napriek mojej opakovanej snahe, som nedostal 
príležitosť osobne sa Vami stretnúť. Hoci pandémia koronavírusu nám „darovala" aj nové 
komunikačné možnosti, nenašiel sa ani niekoľkominútový priestor na zodpovedanie 
principiálnych otázok, ktoré ako dotknutá samospráva máme v súvislosti s pripravovaným 
novým programovým obdobím. Rovnako ma mrzí, že rozhodnutiam prezentovaným 
z úrovne Vášho ministerstva nepredchádza odborná diskusia s dotknutými samosprávami, 
pričom Vami delegovaní zástupcovia prichádzajú na pracovné rokovania bez relevantného 
mandátu.

Dovoľte mi, pre upresnenie pripomenúť, že územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) 
je územie jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie, 
pričom komunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne 
využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov. Územie UMR predstavuje špecifický 
strategicko-plánovací región. Primátori jadrových miest, ktorí majú záujem o vytvorenie 
UMR oznámia MIRRI návrh území UMR. Tieto územia musia spĺňať základné podmienky, 
a to minimálne 40-tisíc obyvateľov s trvalým bydliskom na území UMR a územie tvorené 
minimálne územím jadrového mesta a priamo susediacich obcí. Uvedené podmienky mesto 
Banská Bystrica aj mesto Zvolen bezpochyby spĺňajú.

Vzhľadom na vyššie uvedené, nenachádzam racionálny dôvod v rozhodnutí, na základe 
ktorého je mestu Banská Bystrica a mestu Zvolen, model spoločného UMR BB - ZV 
bezprecedentne vnucovaný, navyše, ak podľa Vami vydanej metodiky je mesto Zvolen
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schopné a kompetentné prijať svoj vlastný UMR, podobne ako mestá Lučenec a Rimavská 
Sobota. Zároveň nemožno opomenúť podstatný fakt, že samotný proces definovania UMR 
musí zohľadňovať aj existenciu kapacitných možností a záujem o spoluprácu. Dovoľte mi 
tiež zdôrazniť, že model spoločného UMR pre BB a ZV má niekoľko vážnych a zásadných 
úskalí, ktoré je nevyhnutné s Vami dôsledne prerokovať, nakoľko som presvedčený, že 
o mnohých dôležitých detailoch ste neboli dostatočne informovaná.

Regionálny rozvoj je predovšetkým sociálny koncept, a ten je o vzťahoch a procesoch. Návrh 
vymedzenia územia pre model spoločného UMR BB - ZV nebol s mestom Banská Bystrica 
ani s mestom Zvolen konzultovaný tak z úrovne BBSK, ani z úrovne MIRR1.

Vážená pani podpredsedníčka vlády SR,

ak Váš rezort trvá na svojom rozhodnutí o modeli spoločného UMR BB - ZV, považujeme za 
nevyhnutné a zároveň korektné, aby nám boli predložené argumenty, ktoré správnosť 
takéhoto rozhodnutia jednoznačne preukážu a zdôvodnia. V súčasnosti nám o. i. absentuje 
odpoveď na elementárnu otázku, prečo má vzniknúť model spoločného UMR BB - ZV, keď 
v odvolávke na Váš list o Koncepcii mestského rozvoja SR do roku 2030, nie je ani zmienka 
o spoločnom priestore BB - ZV.

Vytvorenie modelu spoločného UMR dvoch väčších miest akými mesto Banská Bystrica 
a mesto Zvolen nesporne sú, by malo byť výsledkom procesu, ktorému predchádzala široká 
odborná i politická diskusia, čo sa v našom prípade nestalo. V súčasnosti to z časového 
hľadiska už nie je možné, preto by mesto Banská Bystrica ako aj mesto Zvolen mali 
pokračovať so svojimi UMR, ale v spoločnej koordinácii a previazaní cez IÚS VUC BB. 
Rozhodnutie „o nás bez nás“, navyše, bez poznania lokálnych pomerov a potrieb oboch 
dotknutých miest, môže byť vzhľadom na odlišnosť vo vnímaní priorít, dôvodom pre vznik 
neriešiteľných situácii. Z dlhodobého strategického pohľadu možno pripustiť, že riadenie 
koordinovaného rozvoja územia BB - ZV má význam ako základ budúceho dvoj, resp. 
trojmestia spolu so Sliačom, ale určite nie v súčasnosti a za daných podmienok.

Stratégia udržateľného mestského rozvoja je nástroj na podporu využitia rozvojového 
potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia. Z pohľadu 
definície jadrového mesta, vytvorenie modelu spoločného UMR BB - ZV nespĺňa uvedenú 
podmienku, nakoľko mesto Banská Bystrica má svoje zázemie v okolitých obciach, podobne 
ako mesto Zvolen má svoje zázemie v meste Sliač a okolitých obciach. Zároveň sú obe mestá 
od seba oddelené v strategických plánovacích regiónoch BB - BR a ZV - Krupina - Detva.
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Dovoľte mi tiež zdôrazniť, že Vami deklarovaná snaha o zjednodušenie, v konečnom 
dôsledku prinesie opak a výrazným spôsobom skomplikuje rozhodovacie procesy a tým aj 
samotnú realizáciu projektov na úrovni oboch našich samospráv. Problémy môžu vzniknúť 
nielen pri realizácii administratívnych procesov, ale tie najzávažnejšie, pri potrebe 
dosiahnuť zhodu v schvaľovaní súvisiacich dokumentov v mestských zastupiteľstvách 
oboch dotknutých miest.

Vážená pani podpredsedníčka vlády SR,

my, volení zástupcovia miest, rozhodujeme v týchto dňoch o ďalších dvoch volebných 
obdobiach. Sme preto presvedčení, že tento náročný prípravný proces si zaslúži diskusiu na 
najvyššej úrovni. V období, keď získané finančné prostriedky reálne prispejú k zvýšeniu 
kvality života našich obyvateľov, už možno ani Vy, ani ja nebudeme pôsobiť na aktuálnych 
postoch. Je však našou povinnosťou, už teraz nájsť najlepšie riešenie pre Slovensko, 
regióny, pre ľudí.

V záujme dosiahnuť možnosť vysvetliť Vám náš postoj k vzniknutej situácii, spolu s pani 
primátorkou mesta Zvolen Vás touto cestou žiadame o navrhnutie spôsobu/formy 
komunikácie, ktorá by Vám za súčasnej situácie vyhovovala. Verím, že je aj Vašim záujmom 
vypočuť si argumenty „pre aj proti" pre regióny na ďalších desať rokov a prijať správne 
rozhodnutie „za ľudí a pre ľudí".

V prípade Vášho nezáujmu o vysvetlenie si vzájomných postojov k danej veci, považujeme 
za korektné informovať Vás, že ani mesto Banská Bystrica, ani mesto Zvolen nebudú mať 
záujem o bezprecedentne vnútený, neodkonzultovaný a nepripravený model Vami 
navrhnutého spoločného UMRBB-ZV.

S úctou

Vážená pani 
Veronika Remišová 
podpredsedníčka vlády a ministerka
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


