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Z á p i s n i c a 

 z 1. zasadnutia Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica, konaného dňa 

14. decembra 2022  

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

Predmetom rokovania  boli nasledujúce body /podľa programu/:  

1. Otvorenie rokovania a informácia o programe rokovania  

2. Aktuálne informácie o Programe Slovensko 2021 – 2027  

3. Aktuálne informácie o príprave Integrovanej územnej stratégie MFO  Banská Bystrica 

4. Návrh na schválenie IÚS Banská Bystrica, verzia  1.0  

5. Návrhy na schválenie zámerov  investičných akcií pre vyhlásenú výzvu na 

vypracovanie projektovej dokumentácie  IROP-PO7-SC76-2022-98  

6. Harmonogram ďalšieho postupu v príprave Integrovaných územných investícii FMO BB  

7. Rôzne a diskusia 

K bodu 1:  

Rokovanie otvoril Ján Nosko primátor a predseda kooperačnej rady, ktorý skonštatoval, že podľa 

prezenčnej listiny je prítomných  7 z 11 členov Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja 

(ďalej aj „UMR”) Banská Bystrica.  

Kooperačná rada UMR Banská Bystrica (ďalej len “Kooperačná rada”)  je vytvorená  z iniciatívy 

jadrového mesta Banská Bystrica podľa odporúčaného Jednotného metodického rámca pre prípravu 

integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 – 2027, ktorý vydalo 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI 

SR“). Vytvorenie, pôsobenie a pravidlá Kooperačnej rady UMR Banská Bystrica upravuje Štatút 

a rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR Banská Bystrica pre územie funkčnej mestskej oblasti 

Banská Bystrica. 

Územie FMO  Banská Bystrica je územie jadrového mesta Banská Bystrica jeho zázemia, v ktorom 

prebiehajú intenzívne interakcie a medzi-komunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie, 

zabezpečujúca efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov. Územie FMO  Banská 

Bystrica bolo určené Memorandom o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica zo dňa 22.12.2020. 

Územie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica  na princípoch udržateľného mestského rozvoja tvorí 

územie  jadrového a krajského mesta  Banská Bystrica a územie navzájom susediacich 18 obcí tvoriacich 

zázemie jadrového mesta: Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hronsek, 

Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Môlča, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Tajov, Špania 

Dolina a Vlkanová. 

V Kooperačnej rade je  zastúpená  miestna samospráva - každá obec prostredníctvom svojho zástupcu  

FMO Banská Bystrica, pričom jeden zástupca reprezentuje viacero obcí na základe dohody obcí 

v území. V Kooperačnej rade sú zastúpení  aj sociálno-ekonomickí partneri.  
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Predsedom Kooperačnej rady je primátor jadrového mesta Banská Bystrica (ďalej aj „Predseda“) alebo 

ním poverený zástupca. Predseda je súčasne zástupcom jadrového mesta Banská Bystrica v Rade 

partnerstva BBSK.  Členov Kooperačnej rady menuje predseda Kooperačnej rady, ktorý odovzdal 

menovacie dekréty členom Kooperačnej rady. 

Následne Predseda predstavil program rokovania Kooperačnej rady UMR a dal o tomto programe 

hlasovať.  

PRIEBEH HLASOVANIA 

Schválenie Programu rokovania Kooperačnej rady UMR Banská Bystrica  

Za:   7 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

S navrhnutým programom rokovania súhlasilo 7 členov Kooperačnej rady.  

K bodu 2: V súlade so schváleným  programom rokovania Ing. Brieda, vedúci oddelenia implementácie 

projektov, Mestského úradu v Banskej Bystrici informoval o  aktuálnom stave schválenia  Programu 

Slovensko na roky 2021 – 2027, na čo nadviazala s doplňujúcimi informáciami aj PhDr. Hagovská, 

externá konzultantka a spoluspracovateľka Integrovanej územnej stratégie FMO  Banská Bystrica. 

K bodu 3:  S prezentáciou o príprave Integrovanej územnej stratégie (IÚS) FMO  Banská Bystrica 

vystúpila PhDr. Hagovská, ktorá priblížila členom Kooperačnej rady proces spracovania a prípravy tejto 

stratégie. Externá spracovateľka IÚS uviedla aktuálne informácie o stave spracovania stratégie. 

Zároveň skonštatovala, že jej obsah bude ešte upravený o akčný plán v súvislosti s doteraz 

nespracovaným programovým manuálom Programu Slovensko. Následne koordinátorka pre 

participáciu mesta Banská Bystrica Mgr. Kariková, Msc., PhD. prezentovala formu zapojenia 

Otvoreného vládnutia (OV) do prípravy IÚS pričom vysvetlila princípy participácie, transparentnosti a 

spolupráce, ku ktorým sa mesto hlási. Z tohto dôvodu je aj celý proces tvorby IÚS realizovaný v súlade 

s princípmi otvoreného vládnutia. Predstavila proces participácie pri identifikácii investičných 

a neinvestičných zámeroch, o tvorbe a  výbere hodnotiacich kritérií pre výber investícií. Informovala 

prítomných aj o úspešnej spolupráci s expertmi OECD a Word Bank,  ktorí poskytujú mestu Banská 

Bystrica technickú pomoc s navrhovaním a realizáciou participatívnych aktivít počas prípravy 

strategickej časti Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica.  

Pripomienky/návrhy vznesené členmi Kooperačnej rady  počas rokovania: 

Mgr. Hric,  starosta Badína otvoril tému aktualizácie zoznamu investičných  zámerov obcí. Ing. Brieda 

informoval prítomných, že zoznam zámerov obcí bude zverejnený v najbližších dňoch po rokovaní 

Kooperačnej rady na stránke mesta a bude starostom doručený s požiadavkou na aktualizáciu. Súčasne 

bude priebežne aktualizovaný a následne schvaľovaný Kooperačnou radou.   

Mgr. Kubišová, PhD., zástupca BBSK  uviedla, že na BBSK sa  bude realizovať  výber projektov pre 

prípravu projektových dokumentácií koncom januára 2023.   

K bodu 4: Členovia Kooperačnej rady dostali pred zasadnutím KR k pripomienkovaniu pracovný návrh 

dokumentu - Integrovaná územná stratégia funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica na obdobie 

2022-2027. Predseda Kooperačnej rady preto vyzval prítomných aby sa vyjadrili k zaslanému 

dokumentu IÚS FMO BB.  
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Ing. Spírová, riaditeľka Regionálnej komory SOPK ocenila zapojenie podnikateľských subjektov a SOPK 

do prípravy dokumentu a nemala k návrhu dokumentu žiadne pripomienky.  

Prof. PhDr. Terem, PhD., prodekan UMB Banská Bystrica ocenil, že v dokumente sa venuje pozornosť 

aj investíciám do vedy a výskumu a medzisektorovej spolupráci a nemal k návrhu dokumentu žiadne 

pripomienky.  

Predseda Kooperačnej rady  vyzval členov KR na hlasovanie o predloženej Integrovanej územnej 

stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica, veria 1.0. s nasledovným návrhom uznesenia 

č. 1/2022. 

Návrh Uznesenia č. 1/2022:  

A.   schvaľuje  

A1) Integrovanú územnú stratégiu FMO Banská Bystrica pre programové obdobie 2021 – 2027, 

verzia 1.0 

A2) Databázu investičných a neinvestičných akcií IÚS FMO Banská Bystrica, verzia 1.0 

 

PRIEBEH HLASOVANIA 

Schválenie IÚS FMO  Banská Bystrica,   verzia 1.0  

Za:  7 

Zdržal sa: 0 

Proti:  0 

Uznesenie č. 1/2022 bolo Kooperačnou radou FMO Banská Bystrica schválené. 

K bodu č. 5: 

Ing. Brieda informoval členov Kooperačnej rady o možnosti financovania predprojektovej a projektovej 

prípravy investičných akcií IÚS v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98. Celková alokácia  pre 

BBSK je 1 mil. EUR a návrh BBSK je pre každé územie udržateľného rozvoja v kraji (4 UMR) poskytnúť 

rovnakú sumu vo výške 100 tis. EUR. Navrhol, aby sa až po konzultácii s obcami, mestom a BBSK 

Kooperačná rada schvaľovala o návrhu projektov na vypracovanie ŽoNFP a to per rollam.  

Členovia Kooperačnej rady sa zhodli,  že výber akcií  v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy IROP  pre 

prípravu projektových dokumentácií sa bude realizovať per rollam hlasovaním nasledovných týždňoch.   

K bodu č. 6: 

Ing. Brieda informoval o ďalšom postupe pri príprave Integrovanej územnej stratégie FMO Banská 

Bystrica, pričom harmonogram prípravy IÚS FMO Banská Bystrica bol prezentovaný v bode 2 a je 

detailnejšie popísaný v návrhu dokumentu. Finálna verzia dokumentu po pripomienkovaní verejnosťou 

a externom expertnom  posúdení sa predpokladá najneskôr v apríli 2023.  

K bodu č. 7: 

Predseda Kooperačnej rady informoval, že program rokovania bol vyčerpaný a ponúkol priestor na 

ďalšiu diskusiu. Členovia Kooperačnej rady zdôraznili, že je nevyhnutná úzka spolupráca všetkých 

aktérov v území a koordinácia plánovaných investícií v území aj na úrovni SPR Banská Bystrica a Brezno 

https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/per-rollam-elektronicke-hlasovanie
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a na úrovni BBSK.  Takisto poverili predsedu Kooperačnej rady spolu s expertným tímom IÚS FMO 

Banská Bystrica vyjednávaním o rozdelení alokácie FMO Banská Bystrica podľa jednotlivých vybraných 

špecifických cieľoch Programu Slovensko.  

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadne ďalšie otázky neboli zaznamenané, diskusia v tejto časti programu 

bola uzavretá. Na záver Predseda Kooperačnej rady a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko 

poďakoval všetkým za účasť na príprave dokumentu a za účasť na rokovaní Kooperačnej rady.  

Prílohy zápisnice: Prezenčná listina 

 

Miesto a dátum vyhotovenia zápisnice: dňa 14.12.2022, Banská Bystrica, Mgr. Vincík, PhD., v.r., 

zapisovateľ 

 

 

Miesto a dátum overenia zápisnice: dňa 21. 12. 2022, Banská Bystrica, Ing. Brieda, v.r. overovateľ 

zápisnice 

 

 

Miesto a dátum podpisu zápisnice predsedom Kooperačnej rady FMO IÚS 

Banská Bystrica, 30. decembra 2022 

 

 

 

Ján Nosko v. r. 

predseda 

Kooperačnej rady 

 


