
Mesto Banská Bystrica
Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí

Zápis č. 01/2018 z rokovania 30. januára 2018

Miesto rokovania: Mestský úrad v Banskej Bystrici, zasadačka č. dv. 290
Prítomní: členovia komisie, prizvaní a hostia podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: 
Neospravedlnení:

Program:
1. Úvod - schválenie programu rokovania
2. Informácia o návrhu ZAaRES a MsÚ k umiestneniu vianočných stromov v častiach mesta 
3. Plán činnosti komisie na I. polrok 2018
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Za dôstojnú Radvaň
5. Rôzne  

K bodu 1. programu
Členov komisie a hostí privítal a rokovanie viedol jej predseda  p. M  .   Smädo  . 

Na úvod predseda konštatoval, že komisia je uznášania schopná, ospravedlnil sekretárku komisie p. 
Miriam Ondrejkovú a požiadal  o vyhotovenie a overenie zápisu  p.    M.    Fejfára  a     p.  M  .   Lichého  . 
Predložil  návrh,  aby  v prvom  bode  programu  rokovania  odznela  informácia  umiestňovaní 
vianočných stromov v častiach  mesta  a predložil  celý návrh na  schválenie  programu zasadnutia 
komisie.

Uznesenie č. 01/2018
Komisia   s ch v a ľ u j e  program rokovania.
H l a s o v a n i e  k návrhu programu rokovania:
za: všetci proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 2. programu
O situácii   vo  veci  zabezpečovania  vianočných stromov v  častiach  mesta  informovali  p.  Beáta 
Kostúrová,  vedúca Oddelenia životného prostredia, Stavebného odboru MsÚ a p.  Michal Valent, 
vedúci  úseku  údržby  verejnej  zelene,  ZAaRES  Banská  Bystrica.  Pretože  na  konci  roku  2017 
nenadobudli  právoplatnosť  rozhodnutia  o súhlase  na  výrub  drevín  v zmysle  §  47  zákona  č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nebolo možné vyrúbať 
vhodné dreviny na vianočné stromy a muselo sa pristúpiť k iným riešeniam – Mestské lesy Banská 
Bystrica, s,r.o., dreviny zo súkromných záhrad. 
P. Beáta K  ostúrová   a p. Michal   V  alent   navrhujú výsadbu drevín vhodných na vianočné stromy vo 
vhodných  lokalitách  v častiach  mesta  alebo  vybrať  už  rastúce  vzrastlé  stromy.  Lokality  budú 
prerokovane s Odborom územného plánovania a architekta mesta MsÚ. 
P.    M.     Smädo   - poukázal na to, že je potrebné nájsť vhodné miesta,  zistiť vlastníkov pozemkov 
a získať ich súhlasy.
P.    R. Gízel   - v Rakytovciach majú veľký strom pod elektrickým vedením potrebná je technika  – 
zdvíhacia plošina na umiestnenie výzdoby.
P. M. Lichý – na sídlisku Rudlová-Sásová je záujem o výsadbu vianočného stromu na mestskom 
pozemku. 
Viacerí prítomní podporili zmapovanie lokalít na vianočné stromy, potrebu vianočných stromov.
P  . M.V  a  l  e  nt   - ZAaRES má vytipované stromy z výrubov, ktoré budú mať súhlas na jeseň 2018.

Meno Funkcia Dátum Podpis
Spracoval: Milan Lichý Podpredseda Komisie MsZ pre rozvoj MsČ 31.01. 2018
Schválil: Milan Smädo Predseda Komisie MsZ pre rozvoj MsČ  
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P  .     M  . Fejfá  r   - v Uľanke a v Jakube majú  vhodné  mestské pozemky, stromy  majú od obyvateľov, 
pripomenul,  že  na  výsadbu  je  potrebné  vybrať  vhodný  druh  dreviny  nielen  z estetického  aj 
technického hľadiska. 
M.     Smädo   - navrhol, aby občianske rady prerokovali s majiteľmi vhodných pozemkov umiestnenie 
a výsadbu vianočných stromov v jednotlivých častiach mesta. Na ďalšom zasadnutí komisie  bude 
prerokovaný ďalší postup.
P. Ľ. Buranová – vyjadrila nespokojnosť s postupom pri výrube a ošetrení drevín v Urnovom háji v 
Kremničke dňa 27.12.2017, keď návštevníci našli znečistené hrobové miesta pilinami a odpadom. 
Prečo nikto neoznámil túto vec vopred? Je viac sťažností od návštevníkov cintorína na tento postup. 
Požiadal, aby takáto činnosť bola oznámená v časovom predstihu. 
P.     M.     Valent   – vysvetlil, že pilčíci mohli  vykonať túto činnosť len keď to dovolilo počasie, a keď 
mali na to časový priestor. Išlo o náročný zásah z hľadiska ohrozenia bezpečnosti ľudí i majetku.
P.   M.     S  mä  do, M. Lichý   – odporučili a požiadali, aby pri najbližšej podobnej aktivite v budúcnosti 
boli  použité  plachty na  zakrytie  hrobových  miest tak,  aby  nedošlo k ich  znečisťovaniu  alebo 
poškodeniu. 

Uznesenie č. 02/2018
Komisia  

1. odporúča  členom  komisie,  predsedom  občianskych  rád  a občianskym  radám 
prerokovať  s majiteľmi  vhodných  pozemkov  umiestnenie  a výsadbu  vianočných 
stromov  v jednotlivých  častiach  mesta  a o výsledku  informovať  komisiu  na  jej 
najbližšom zasadnutí

H l a s o v a n i e : za: všetci                      proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 3. programu
Predseda komisie uviedol návrh plánu činnosti komisia na 1. polrok roku 2018 a vyzval členov 
komisie na doplnenie návrhu.
P.    T.   Š  trba   -  požiadal, aby  bol  bod  súvisiaci  s koncepciou  a  stratégiou  starostlivosti  o dreviny 
prerokovaný na marcovom zasadnutí komisie. 
P. M. Smädo - podnet bude zapracovaný do návrhu plánu.

Uznesenie č. 03/2018
Komisia  

1. odporúča členom komisie podať pripomienky, podnety, návrhy na doplnenie Plánu 
činnosti komisie na 1. polrok 2018 a doručiť sektárke komisie do 15. februára 2018. 

H l a s o v a n i e : za: všetci                      proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 4. programu
Predseda Komisie informoval o žiadosti OZ Za dôstojnú Radvaň o poskytnutie dotácie na projekt 
participatívneho  plánovania  verejných  priestorov  v Radvani.  Žiadosť  bola  predložená  do 
Komisie pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok a nespĺňala predmet 
vymedzenia oblastí  podporovaných dotáciami  v kompetencii  tejto  komisie v  zmysle  VZN  o 
dotáciách. Žiadosť je preto predkladaná dnes na prerokovanie v Komisie pre rozvoj mestskej časti, 
ktorá však nemá vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie dotácií. Poskytnutím dotácie sa 
bude zaoberať Výbor mestskej časti VO č.4, resp. je možné požiadať primátora mesta o príspevok 
formou primárskej dotácie alebo v prípade zmien rozpočtu mesta.
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K bodu 5. programu
Predseda komisie p. Milan Smädo poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Meno Funkcia Dátum Podpis
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