
Z á p i s n i c a

z dvadsiateho druhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 

25. januára 2018 vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici

____________________________________________________________
Prítomní:  30 poslancov z 31

Ospravedlnený: Jaroslav Kuracina

Ďalej boli prítomní:  Ján Nosko, primátor mesta

                                    Ivan Petrovič, hlavný kontrolór  

                                    JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

                                    PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES

                                    vedúci zamestnanci mesta

                              

Skúška hlasovacieho zariadenia

Ing.  Alexander  Hlavatý,  vedúci  Oddelenia  informatiky  vykonal  skúšku  hlasovacieho 

zariadenia  

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia číslo:1

Počet prítomných: 26   za hlasovalo 10  proti hlasovalo 9  zdržalo sa 7 nehlasoval 0

Počet neprítomných: 5

Počet poslancov: 31

K bodu číslo 1:
O t v o r e n i e

Rokovanie  dvadsiateho  druhého  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v  Banskej  Bystrici 

otvoril a viedol primátor mesta Ján Nosko, v zmysle § 12, ods.1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o 9.10 hod.

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ľubomíra Motyčku  a Ing.arch. Hanu Kasovú.

K bodu číslo 2:
Voľba návrhovej komisie

Ján Nosko - do návrhovej komisie odporúčam zvoliť :
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za predsedu poslanca Pavla Bielika

za členov komisie poslancov:  Mgr. Mareka Modranského a Ing. Luciu Skokanovú.

Za mestský úrad navrhujem Ing. Petra  Jakubca, vedúceho organizačného oddelenia.

Hlasovanie číslo 2 : voľba návrhovej komisie

Počet prítomných: 27   Za: 26    Proti: 0    Zdržalo sa: 1   Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

K bodu číslo 3:
Schválenie programu rokovania 

JUDr. Martin Adamec -   v zmysle § 6, ods. 2 Rokovacieho poriadku MsZ, ako predkladateľ 

materiálu vás žiadam o doplnenie bodov A 7.1 a A 7.2 do bodu Nakladanie s majetkom mesta. 

Materiál  vám bol doručený elektronicky a aj dnes písomne predložený.

Hlasovanie  číslo  3: hlasovanie  o zaradení  bodov  A7.l  a A 7.2  do  bodu  Nakladanie 

s majetkom mesta

Počet prítomných: 29   Za: 29   Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

Hlasovanie číslo 4 : program rokovania - celok

Počet prítomných: 29   Za: 29   Proti: 0   Zdržalo sa: 0   Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

Program rokovania:
1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá:  JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

6. Zásady rozpočtového hospodárenia
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Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

7. Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  ./2018  o určení  výšky 

finančných prostriedkov na  mzdy a prevádzku  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy, 

poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa  materskej  školy  a žiaka  školského  zariadenia, 

zriadených na území mesta Banská Bystrica

      Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

8. Slovo pre verejnosť 

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR 

      Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o zrušení Základnej 

školy  Jána  Bakossa,  Bakossova  5,  Banská  Bystrica  a jej  súčastí,  Materskej  školy, 

Bakossova 5, Banská Bystrica a   o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána 

Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí

      Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o zriadení Materskej 

školy, Radvanská 1, Banská Bystrica

      Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

13. Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta  Banská Bystrica  č.  ./2018 o určení  školských 

obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

      Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

14. Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  ../2018,  ktorým  sa  mení 

a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 17/2016

      Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

15. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu

      Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

16. Dodatok  č.  1  k Zásadám  zriaďovania  a prevádzkovania  sezónnych  vonkajších 

obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica

      Predkladá:  JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

17. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta
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18. Správa  hlavného  kontrolóra  o výsledku  kontroly č.  11/2017 –  kontrola  poskytnutia 

a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2016 z rozpočtu 

Mesta Banská Bystrica – odbor sociálnych vecí MsÚ

      Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

19. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 

2017

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

20. Informácia  o činnosti  hlavného  kontrolóra  Mesta  Banská  Bystrica  za  obdobie  od 

12.12.2017 do 18. 1.2018

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

21. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ  dňa 12. decembra 

2017

      Predkladá:  JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

22. Interpelácie poslancov

23. D i s k u s i a

24. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Informatívne správy:

- Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

- Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

- Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

- Informatívna správa o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Banskej Bystrici

K     bodu číslo 4:  
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá:  JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

Úvodné  slovo  k  jednotlivým  odpredajom  mala  Ing.  Dana  Kaňová,  poverená  vedením 

oddelenia evidencie a správy majetku mesta.

Ing. Ján Šabo – všetky predložené body boli prerokované v komisii pre ÚR a odporučené na 

hlasovanie.
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A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – budovy s príslušenstvom a pozemku formou  
obchodnej verejnej súťaže

Volebný obvod č.   1  

Nehnuteľnosť: Budova, súp.č. 725 s príslušenstvom, situovaná na pozemku parc.č. C KN 3374, 
zapísaná na LV č. 4073

Pozemok: parc.č. C KN 3374 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 4073

Výmera: 301 m² 

Kat. územie: Banská Bystrica

Ulica: Chalupkova ul. orient.č. 5
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť 
zo dňa 08.01.2018 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na rokovaní MsZ
V  zmysle  zákona  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  platnom  znení  navrhujeme  spôsob 
prevodu podľa § 9a, odst. 1, písm. a) formou obchodnej verejnej súťaže.
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 5 : návrh písomne predložený

Počet prítomných: 29    Za: 29    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   981/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – budovy s príslušenstvom a  
pozemku formou obchodnej verejnej súťaže

Volebný obvod č.   1  

Nehnuteľnosti Kat. územie Spôsob prevodu

Budova, súp.č. 725 s príslušenstvom, situovaná na 
pozemku parc.č. C KN 3374, zapísaná na LV č. 4073 a
pozemok parc.č. C KN 3374 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 301 m2, zapísaný na LV č. 4073

Banská 
Bystrica

Podľa § 9a ods. 1 písm. a) Zák. č. 
138/1991Zb. na základe obchodnej 
verejnej súťaže.
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A 1.2/ SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na odpredaj nehnuteľností – budovy s  
príslušenstvom a pozemku 

Volebný obvod č.   1  

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov

na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – budovy s príslušenstvom súp.č. 725 
nachádzajúcej sa na Chalupkovej ul. č. 5 v Banskej Bystrici a pozemku C KN parc.č. 

3374, kat.územie Banská Bystrica

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 6: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 29    Za: 29    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   982/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 1.2/ SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na odpredaj nehnuteľností – budovy  
s príslušenstvom a pozemku 

Volebný obvod č.   1  

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov

na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – budovy s príslušenstvom súp. č. 725 
nachádzajúcej sa na Chalupkovej ul. č.5 v Banskej Bystrici a pozemku C KN parc.č. 

3374, kat.územie. Banská Bystrica

Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Banská Bystrica a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v 
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zmysle  uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v  Banskej  Bystrici  č.  …../2018-  MsZ zo  dňa 
25.01.2018

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti :

a) Budova súp.č. 725, situovaná na pozemku C KN parc.č. 3374

b) Príslušenstvo
o garáž na parc.č. 3374,
o oplotenie parc.č. 3374,
o vodovodná prípojka na parc.č. 3374, 5543/1,
o kanalizačná prípojka splašková na parc.č. 3374, 5543/1,
o elektrická prípojka vzdušná,
o plynová prípojka parc.č. 3374, 5543/1,
o oporný múr na parc.č. 3374

c) Pozemok – C KN parc.č. 3374 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2

nachádzajúce sa na Chalupkovej  ul.  č.  5 v Banskej  Bystrici,  kat.územie Banská Bystrica, 
zapísané na LV č. 4073.

2. Opis nehnuteľností:

Budova – nachádza sa v centre mesta v blízkosti Europa Shoping Centra. Postavená bola v 
roku 1960. Keďže je v súčasnosti nevyužívaná, je odpojená od inžinierskych sietí. Budova má 
dve  nadzemné  a  jedno  podzemné  podlažie.  Na  prvom podzemnom  podlaží  sa  nachádza 
schodisko,  chodba,  pivnica,  technická  miestnosť,  sauna  a  sklad.  Prvé  a  druhé  nadzemné 
podlažie majú rovnaké dispozičné riešenie : schodisko, chodba, 3 x izba, kuchyňa, kúpeľňa, 
WC. Základy budovy sú z pásov z prostého betónu, zvislé nosné konštrukcie murované z 
kameňa  a  z  pálených  tehál,  stropné  konštrukcie  sú  železobetónové  s  rovným pohľadom, 
deliace konštrukcie z pálených tehál. Strecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. 
Okná sú drevené dvojité, dvere drevené hladké plné alebo presklené, osadené v oceľových 
zárubniach. Podlahy sú z drevených parkiet alebo z PVC, v kuchyni je keramická dlažba a 
keramické  obklady,  vybavenie  kuchyne  je  demontované.  Vnútorné  omietky  sú  hladké. 
Vykurovanie  je  zabezpečené  plynovým kotlom,  ktorý  je  demontovaný,  rozvod  vody je  z 
centrálneho zdroja cez pozinkované rúry, elektrické rozvody sú svetelné aj motorické. 

Garáž – má jedno nadzemné podlažie, čiastočne pod úrovňou terénu. Je určená na parkovanie 
jedného motorového vozidla. Základy sú z pásov prostého betónu, zvislé nosné konštrukcie sú 
murované z pálenej tehly, stropné konštrukcie železobetónové s rovným pohľadom, strecha 
plochá, pultová s nízkym sklonom a krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné 
omietky sú vápenaté,  hladké,  podlaha z cementového poteru a garážové vráta sú drevené, 
otváravé. Garáž je vybavená montážnou jamou a svetelnými elektrickými rozvodmi.
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Príslušenstvo – oplotenie o dĺžke 12,5 m má základy z kameňa a betónu, podmurovka je 
monolitická alebo prefabrikovaná, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo oceľovej tyčoviny 
v ráme. Plotové vráta aj vrátka sú kovové s drôtenou výplňou, alebo z kovových profilov.

Pozemky – nachádzajú sa v zastavanom území neďaleko centra mesta Banská Bystrica, na 
ulici Chalupkova s funkčným využitím na bývanie a občiansku vybavenosť. Pozemok C KN 
parc.č. 3374 o výmere 301 m² je vedený na LV č. 4073 ako zastavaná plocha a nádvorie. 
Pozemok je z časti zastavaný vyššie uvedenou budovou a časť tvorí dvor. Je napojený na 
verejné rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie a plynu. Dostupnosť centra mesta do 10 
minút pešo.

3. Účel využitia :

Bývanie, kancelárske priestory.

4. Minimálna  kúpna  cena  je  stanovená  vo  výške  190  000,00  €  (slovom 
jedenstodeväťdesiattisíc eur).

5. Nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celku.

II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Súťaž  sa  začína  dňom jej  zverejnenia  na  webovej  stránke  www.banskabystrica.sk  ,    na 
úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači.

2. Návrh musí obsahovať :

a) identifikačné údaje navrhovateľa

U      fyzickej osoby:  

- meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický 
kontakt, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov na účely obchodnej verejnej súťaže, podpis a dátum.

U právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa:

- obchodné meno (názov), sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, pri právnickej osobe - 
právnu  formu,  dátum,  meno  a  podpis  osoby  (osôb)  oprávnenej  (oprávnených)  konať  jej 
menom, originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne 
iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, 
že  nebol  na  jeho majetok  vyhlásený konkurz,  nebolo  proti  nemu začaté  konkurzné  alebo 
vyrovnávacie  konanie  a  nebol  proti  nemu  pre  nedostatok  majetku  zamietnutý  návrh  na 
vyhlásenie konkurzu,

b) špecifikáciu nehnuteľností – predmet prevodu,

c) účel využitia nehnuteľností,
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d) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená na základe 
znaleckého posudku,

e)  čestné  vyhlásenie  navrhovateľa,  že  pristúpi  k  uzatvoreniu  zmluvy  s  nasledovnými 
náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

- kúpna cena, náklady na vypracovanie znaleckého posudku (220,00 €) a správne poplatky 
za  vkladové  konanie  (66,00  €  v  kolkoch)  budú  uhradené  do  14  dní  od  nadobudnutia 
účinnosti kúpnej zmluvy,

- návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a nákladov na znalecký 
posudok,

- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci 
nedodrží  zmluvné  podmienky  o  zaplatení  kúpnej  ceny,  nákladov  na  vypracovanie 
znaleckého posudku a na správne poplatky za vkladové konanie v stanovenej lehote,

f)  čestné  vyhlásenie  navrhovateľa,  že  v čase  podania  návrhu  nemá  žiadne  záväzky  voči 
vyhlasovateľovi  súťaže,  jeho  organizáciám a  zariadeniam,  voči  štátu,  daňovému  úradu  a 
poisťovniam po lehote splatnosti.

3.  Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomnou formou v slovenskom jazyku, aby bolo 
zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu.

4. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh.

5. Záujemca je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 10 000,00 € (slovom desaťtisíc 
eur) a to na účet vyhlasovateľa vedený v ČSOB, a. s. Banská Bystrica, číslo účtu (IBAN) 
SK1775000000004017146100. Ako variabilný symbol uvedie právnická osoba IČO, fyzická 
osoba uvedie dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol: 018.

Suma zábezpeky musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 23.02.2018 do 
24,00 hod..

Víťazovi súťaže bude uhradená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. V prípade neuzavretia 
zmluvy z dôvodov na strane vyhlasovateľa bude finančná zábezpeka víťazovi súťaže vrátená. 
V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy z dôvodov na strane víťaza súťaže, resp. dôjde k 
odstúpeniu od zmluvy podľa bodu 2 písm. e), zložená zábezpeka sa nevracia a prepadá v 
prospech  vyhlasovateľa.  Neúspešným  uchádzačom  bude  finančná  zábezpeka  vrátená  po 
vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.

6. Súťažné návrhy je potrebné poslať v zapečatenej obálke s označením odosielateľa v ľavom 
hornom rohu obálky na adresu:

Mestský  úrad  Banská  Bystrica,  oddelenie  evidencie  a  správy  majetku  mesta, 
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, viditeľne označené heslom:

„OVS – odpredaj budovy a pozemku Chalupkova 5 - Neotvárať“.

prípadne doručiť osobne na
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Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica - 
Klientské centrum, č. dverí 1.

7. Lehota na doručenie návrhov končí dňa 23.02.2018 o 08,00 hod..

III.

Vyhodnotenie návrhov

1.  Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená komisia, ktorá  vyhodnotí 
súťažné návrhy  najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na doručenie návrhov. 
Kritériom hodnotenia je  kúpna cena nehnuteľností.  V prípade rovnakej  ponúknutej  kúpnej 
ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov víťazovi 
súťaže, že jeho návrh bol vyhodnotený ako víťazný. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po 
vyhodnotení súťažných návrhov písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži 
neuspeli.

3. Zmluva musí byť uzatvorená s víťazom OVS do 30 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia 
súťažných návrhov.

4.  Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky 
súťaže.

5. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú :

a) súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,

b) súťažné  návrhy,  ktoré  neobsahujú  všetky  požadované  údaje  uvedené  v  podmienkach 
súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia jeho obsah,

c) súťažné  návrhy  uchádzačov,  na  majetok  ktorých  bol  vyhlásený  konkurz,  bolo  začaté 
konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, bol uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu,

d) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, 
jeho  organizáciám  a zariadeniam,  voči  štátu,  daňovému  úradu  a poisťovniam  po  lehote 
splatnosti,

e) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí nezaplatia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v 
stanovenej výške a lehote,

f) súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená minimálna 
cena.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 
podmienky  súťaže,  ukončiť  súťaž  ako  neúspešnú  alebo  predĺžiť  lehotu  na  vyhodnotenie 
súťažných návrhov.
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●

Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť do spisu, ktorý sa nachádza u Ing. Miroslava Muroňa, 
odd. evidencie a správy majetku mesta (MsÚ – III. posch. č. dv. 310), mobil: 0905/733270, 
mail:  muron@misbb.sk za  účelom oboznámenia  sa  s konkrétnymi  podmienkami  prevodu, 
prípadne si dohodnúť termín obhliadky nehnuteľností.

  

A 2.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného  
zreteľa

Volebný obvod č. 2

Žiadatelia: Ladislav Doboš a  Otília Dobošová v režime BSM
 Pozemok: parc.č. C KN  993 – trvalé trávnaté porasty                                                   
Výmera: 150 m2

Kat. územie: Kostiviarska
Ulica: Jelšová
Účel: rozšírenie záhrady pri rodinnom dome súp.č. 1669
Stanovisko komisií MsÚ:

Odbor  územného  plánovania  a  architekta  mesta  z  územného  hľadiska  odpredaj 
pozemku odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.09.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.u.
Komisia  MsZ  pre  financie,  správu  a  hospodárenie  s  majetkom  mesta  a 
podnikateľskú  činnosť  zo  dňa  08.01.2018  odporúča  spôsob  prevodu 
nehnuteľnosti schváliť na rokovaní MsZ.

V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob 
prevodu podľa  § 9a ods.  8 písm. e)  ako prevod majetku mesta z  dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.

Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 7 : návrh písomne predložený

Počet prítomných: 29    Za: 29    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o  983/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 2.1/ SPÔSOB  PREVODU  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  z  dôvodu  
hodného osobitného  zreteľa

Volebný obvod č. 2

Pozemok Kat. územie Spôsob prevodu

11 z 87

mailto:muron@misbb.sk


parc.č. C KN  993 – trvalé trávnaté 
porasty o výmere 150 m2 Kostiviarska

Spôsob  prevodu  nehnuteľnosti  bol  schválený 
nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  poslancov  v 
zmysle § 9ods. 2 písm. a) Zák. č. 138/1991 Zb. v znp. 
ako  prevod  majetku  mesta  z dôvodu  hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zák. č. 
138/1991 Zb. v znp..

A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného  zreteľa

Volebný obvod č. 2

Žiadatelia: Ladislav Doboš a  Otília Dobošová v režime BSM
Pozemok: parc.č. C KN  993 – trvalé trávnaté porasty                                                   
Výmera: 150 m2

Kat. územie: Kostiviarska
Ulica: Jelšová
Účel: rozšírenie záhrady pri rodinnom dome súp. č. 1669

Navrhovaná cena: 5 385,00 €   (35,90 € za m²)
Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu  nehnuteľnosti bol schválený v bode A 2.1.

Prevod  nehnuteľnosti  je  potrebné  schváliť  trojpätinovou  väčšinou  všetkých 
poslancov    v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení  neskorších predpisov ako prevod majetku mesta  z  dôvodu hodného osobitného 
zreteľa.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 8 : návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o  984/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 2.2/ PREVOD  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  z  dôvodu  hodného  
osobitného  zreteľa

Volebný obvod č. 2
Žiadatelia Pozemok Kat. územie Cena

Ladislav Doboš  a  Otília Dobošová v režime 
BSM

parc.č. C KN  993 – trvalé trávnaté 
porasty o výmere 150 m2 Kostiviarska 5 385,00 €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8,  
písm. e) Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku mesta z  
dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Náväzne na výzvu usporiadania vlastníckych a iných práv k užívanému majetku vo vlastníctve Mesta  
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Banská Bystrica bola žiadateľmi podaná žiadosť o kúpu predmetného pozemku.  Žiadatelia  sú podľa 
LV č. 1027 výlučnými vlastníkmi v režime BSM stavby súp.č. 4412, situovanej na pozemku parc.č. C 
KN 990/2 a žiadateľka je podľa LV č. 470 výlučnou vlastníčkou stavby rodinného domu súp.č. 1669,  
situovaného na pozemku parc.č.  C KN 990/1 ako aj  pozemkov parc.č.  C KN 990/3, C KN 990/4, C  
KN 990/5, C KN 990/6, C KN 991, C KN 992. Prevodom pozemku dôjde k zosúladeniu skutkového a  
právneho stavu užívanej záhrady pri rodinnom dome.
Cena  bola  dohodnutá  podľa  Úplného  znenia   Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mesta  
Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.
Zámer  prevodu  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  mesta  Banská  Bystrica  a  na  internetovej  stránke 
mesta Banská Bystrica od 10.01.2018 do 25.01.2018.             

  A 3.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve  
nadobúdateľa 

Volebný obvod č. 2

Žiadatelia: Filip Varga a Karina Vargová Ursínyová
Pozemok: novovytvorená parc.č. C KN  165/21 – zastavané plochy a nádvoria 

odčlenená  v geometrickom  pláne  čís.  45308381-236/2017  z parc.č.  E  KN  811/1 
(čiastočne identická s parc.č. C KN 165/7)                                                 

Výmera: 2 m2   
Kat. územie: Podlavice
Ulica: Skubínska cesta/Mlynská ulica
Účel: majetkoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou betónového oplotenia pri 

rodinnom dome súp.č. 2916
V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob 
prevodu podľa  §  9a  ods.  8  písm.  b)  ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa. 
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 9: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   985/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 3.1/ SPÔSOB  PREVODU  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  zastavaného  
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

Volebný obvod č. 2

Pozemok Kat. územie Spôsob prevodu
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parc.č. C KN  165/21 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 2 m2 Podlavice

Spôsob prevodu nehnuteľností  bol schválený 
nadpolovičnou  väčšinou  prítomných 
poslancov v zmysle § 9ods. 2 písm. a) Zák. č. 
138/1991  Zb.  v  znp.  ako  prevod  pozemku 
zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve 
nadobúdateľa  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  b) 
Zák. č. 138/1991 Zb. v znp..

A 3.2/ PREVOD  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve  
nadobúdateľa 

Volebný obvod č. 

Žiadatelia: Filip Varga a Karina Vargová Ursínyová

Pozemok: novovytvorená parc.č. C KN  165/21 – zastavané plochy a nádvoria 
odčlenená  v geometrickom  pláne  čís.  45308381-236/2017  z parc.č.  E  KN  811/1 
(čiastočne identická s parc.č. C KN 165/7)                                                 

Výmera: 2 m2  

Kat. územie: Podlavice
Ulica: Skubínska cesta/Mlynská ulica
Účel: majetkoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou betónového oplotenia pri 

rodinnom dome súp.č. 2916
Cena: Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností  80,50 € za m².

Prevod  nehnuteľností  je  potrebné  schváliť  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných 
poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. b) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
neskorších  predpisov  ako  prevod  pozemku  zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve 
nadobúdateľa.  

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 10: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   986/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI –  pozemku zastavaného stavbou vo  
vlastníctve nadobúdateľa 

Volebný obvod č. 2
Žiadatelia Pozemok Kat. územie Cena

14 z 87



Filip Varga a Karina Vargová Ursínyová 
parc.č.  C  KN   165/21  –  zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2 m2 Podlavice 161,00 €

Prevod  nehnuteľnosti  bol  schválený  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  poslancov  v  zmysle  §  9a 
ods.  8,  písm.  b)  Zák.  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov  ako  prevod 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Žiadaná  časť  pozemku  je  situovaná  v  križovatke  ulíc  Mlynská  a  Skubínska  cesta.  Je  to  plocha  
zastavaná  stavbou  betónového  oplotenia  pozemku  zo  severovýchodnej  strany  rodinného  domu 
žiadateľov.  Žiadatelia  sú  podľa  výpisu  z  LV  č.  2990  podielovými  spoluvlastníkmi  (každý  v  ½)  
pozemkov  parc.č.  C  KN  9/1,  C  KN  9/4  a  v  režime  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov  
vlastníkmi stavby rodinného domu súp.č.  2916, situovanej na pozemku parc.č.  C KN 9/4. Prevodom 
pozemku dôjde k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemku zastavaného stavbou betónového oplotenia  
pri rodinnom dome súp.č. 2916. 
Cena  bola  dohodnutá  podľa  Úplného  znenia  Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mesta  
Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.          

  

A 4.1/ SPÔSOB  PREVODU  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  zastavaného  stavbou  vo  
vlastníctve nadobúdateľa 

Volebný obvod č. 4

Žiadateľ: Ľubomír Handlovský
Pozemok: parc.č. C KN  441/2 – zastavané plochy a nádvoria 
Výmera: 147 m2   
Kat. územie: Radvaň
Ulica: Sadová
Účel: majetkoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou garáže súp.č. 13156

V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob 
prevodu podľa  §  9a  ods.  8  písm.  b)  ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa.
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 11: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   987/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 4.1/ SPÔSOB  PREVODU  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  zastavaného  
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

Volebný obvod č. 4

Pozemok Kat. územie Spôsob prevodu
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parc.č.  C KN  441/2 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 147 m2 Radvaň

Spôsob prevodu nehnuteľností bol schválený 
nadpolovičnou  väčšinou  prítomných 
poslancov v  zmysle  § 9ods.  2  písm. a)  Zák. 
č. 138/1991 Zb. v znp. ako prevod pozemku 
zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve 
nadobúdateľa  podľa  §  9a  ods.  8  písm.  b) 
Zák. č. 138/1991 Zb. v znp..

A 4.2/ PREVOD  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve  
nadobúdateľa 

Volebný obvod č. 4

Žiadateľ: Ľubomír Handlovský
Pozemok: parc.č. C KN  441/2 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 147 m2  
Kat. územie: Radvaň
Ulica: Sadová
Účel: majetkoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou garáže súp.č. 13156
Cena: Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností  72,00 € za m².
Navrhovaná cena:   10 584,00 €   (72,00 € za m²)

Prevod  nehnuteľností  je  potrebné  schváliť  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných 
poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. b) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
neskorších  predpisov  ako  prevod  pozemku  zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve 
nadobúdateľa.  

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 12: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   988/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 4.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo  
vlastníctve nadobúdateľa 

Volebný obvod č. 4

Žiadateľ Pozemok Kat. územie Cena
Ľubomír  Handlovský  do  výlučného 
vlastníctva

parc.č.  C  KN  441/2  –  zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 147 m2 Radvaň 10 584,00 €
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Prevod  nehnuteľnosti  bol  schválený  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  poslancov  v  zmysle  §  9a 
ods.  8,  písm.  b)  Zák.  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov  ako  prevod  
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Pozemok  parc.č.  C  KN  441/2  je  zastavaný  stavbou  garáže  súp.č.  13156,  ktorá  je  vo  výlučnom  
vlastníctve  žiadateľa,  zapísaná  na  LV  č.  5982.  Na  predmetný  pozemok  má  žiadateľ  v  súčasnosti 
uzavretú  platnú  nájomnú  zmluvu  č.622/2013/NE  ESM-817.  Prevodom  pozemku  dôjde  k 
majetkoprávnemu usporiadaniu pozemku zastavaného stavbou garáže.
Cena  bola  dohodnutá  podľa  Úplného  znenia  Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mesta 
Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.                      

           

  

A 5.1/ SPÔSOB PREVODU  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  a  stavby       z  dôvodu  
hodného osobitného  zreteľa

Volebný obvod č. 4

Žiadateľ: LUDO, spol. s r.o., Tatranská 295, 071 01 Považská Bystrica, IČO: 36 021 237
Pozemok:

Stavba:

novovytvorená parc.č. C KN 2087/32 - ostatné plochy 
vytvorená v geometrickom pláne č. 36840734-121/2016

spevnené plochy z liateho asfaltu na betónovom podklade na pozemku parc.č. C KN 
2087/32 

Výmera: 131 m2   
Kat. územie: Radvaň
Ulica: Tulská – Kyjevské námestie
Účel: zásobovací priestor pri stavbe – maloobchodná predajňa súp.č. 5997

V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob 
prevodu podľa  § 9a ods.  8 písm. e)  ako prevod majetku mesta z  dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.
Spôsob prevodu je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 13: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 27    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 1

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o    989/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 5.1/ SPÔSOB  PREVODU  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  a  stavby  z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa

Volebný obvod č. 4
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Nehnuteľnosti Kat. územie Spôsob prevodu

Pozemok  -  novovytvorená  parc.č.  C  KN 
2087/32 - ostatné plochy o výmere 131 m2

Stavba - spevnené plochy z liateho asfaltu na 
betónovom  podklade  na  pozemku  parc.č.  C 
KN 2087/32

Radvaň

Spôsob  prevodu  nehnuteľnosti  bol  schválený 
nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  poslancov  v 
zmysle § 9ods. 2 písm. a) Zák. č. 138/1991 Zb. v 
znp.  ako  prevod  majetku  mesta  z dôvodu 
hodného  osobitného  zreteľa podľa  §  9a  ods.  8 
písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. v znp.

A 5.2/ PREVOD  NEHNUTEĽNOSTI  –  pozemku  a  stavby  z  dôvodu  hodného  osobitného  
zreteľa

Volebný obvod č. 4

Žiadateľ: LUDO, spol. s r.o., Tatranská 295, 071 01 Považská Bystrica, IČO: 36 021 237
Pozemok:

Stavba:

novovytvorená parc.č. C KN 2087/32 - ostatné plochy 
vytvorené v geometrickom pláne č. 36840734-121/2016

spevnené plochy z liateho asfaltu na betónovom podklade na pozemku parc.č. C KN 
2087/32 

Výmera: 131 m2   
Kat. územie: Radvaň
Ulica: Tulská – Kyjevské námestie
Účel: zásobovací priestor pri stavbe – maloobchodná predajňa súp.č. 5997

Navrhovaná cena: 7 248,30 €   (pozemky 6877,50 € + stavby 370,80 €)
Prevod  nehnuteľnosti  je  potrebné  schváliť  trojpätinovou  väčšinou  všetkých 
poslancov                v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v  znení  neskorších  predpisov  ako  prevod  majetku  mesta  z  dôvodu  hodného 
osobitného zreteľa.       

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 14: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   990/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku a stavby z dôvodu hodného  
osobitného  zreteľa

Volebný obvod č. 4

Žiadateľ Nehnuteľnosti Kat. územie Cena
LUDO, spol. s r.o. pozemok - parc.č. C KN 2087/32 - ostatné plochy o výmere Radvaň 7 248,30 €
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Tatranská 295 
071 01 Považská Bystrica 
IČO: 36 021 237

131 m2 
stavba -  spevnené plochy sit.  na  pozemku parc.č.  C  KN 
1798/15  o výmere 131 m2   

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8,  
písm. e) Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku mesta z  
dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľ je podľa LV č. 5832 výlučným vlastníkom stavby – maloobchodná predajňa súp. číslo 5997 sit. 
na pozemku parc.č. C KN 2086. Pozemok, novovytvorená parc.č. C KN 2087/32, vytvorená v geometrickom 
pláne č. 36840734-121/2016, ako aj  spevnené plochy z liateho asfaltu na betónovom podklade na pozemku 
parc.č. C KN 2087/32 (zamerané znalcom v Znaleckom posudku č. 362/2017 mestom vybratého znalca 
Ing.  Štefana  Pastieroviča)  tvoria  priľahlú plochu k stavbe žiadateľa súp.  č.  5997 a sú vo výlučnom  
vlastníctve  mesta  Banská  Bystrica.  Realizáciou  kúpy  dôjde  k  majetkovoprávnemu  usporiadaniu  
užívateľského stavu žiadateľom. 
Cena  bola  dohodnutá  podľa  Úplného  znenia  Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mesta  
Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.
Zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke mesta  
Banská Bystrica od 10.01.2018 do 25.01.2018.             

                                                                                        
    

A 6./ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného  zreteľa

Volebný obvod č. 4

Žiadatelia: Peter Philadelphy a Mariana Philadelphyová 
Pozemky: parc.č. C KN  3681/174 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2     

parc.č. C KN  3681/241 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 

Výmera: 462 m2

Kat. územie: Radvaň
Ulica: Bronzová
Účel: rozšírenie dvora a záhrady  pri rodinnom dome žiadateľov súp. č. 14880

Navrhovaná cena: 20 526,66 €   (44,43 € za m²)
Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob  prevodu   nehnuteľností  bol  schválený  Uznesením  č.  884/2017  -  MsZ  zo  dňa 
19.09.2017.
Prevod  nehnuteľnosti  je  potrebné  schváliť  trojpätinovou  väčšinou  všetkých 
poslancov                v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v  znení  neskorších  predpisov  ako  prevod  majetku  mesta  z  dôvodu  hodného 
osobitného zreteľa.

Ing.  arch.  Hana  Kasová –  vystúpila  som  v tomto  bode  aj  v septembri  ,  keď  sa 

schvaľoval  tento  prevod a vystúpim ešte  raz,  nakoľko nebolo  nič  podstatné  zmenené 

v materiáli. Uvediem ešte raz. Účel prevodu je rozšírenie dvora a  záhrady pri rodinnom 

dome.  Máme  toto   predložené  druhý  krát.  Prvý  krát  v  MsZ  tento  prevod  nebol 

podporený.  Tak isto finančná komisia tento prevod nepodporila väčšinou. Z  územného 

hľadiska tento prevod nebol problémový na základe toho, že sa jedná o  parcely,  ktoré 

sa nachádzajú v ÚPN, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov.  Podľa cenovej  

mapy je hodnota 55 € za m2. V predloženom návrhu je návrh 44 € za m2, čo je vlastne 

19 z 87



aritmetický  priemer  znaleckého  posudku  a cenovej  mapy.  Opätovne  si  myslím,  že 

vzhľadom  k tomu,  že  v danej  lokalite  sa  cena  pozemkov  pohybuje   88  €  za  m 2 

minimálne,  myslím si,  že hodnota pozemku 55 € za m 2  podľa cenovej mapy je tá, za 

ktorú  by  sme  tento  pozemok  predať  mali.  Odôvodnenie,  ktoré  bolo  doplnené  

v predmetnej žiadosti, že sa jedná o skládku materiálu vo výške 2 m na pozemku, bola 

som tam v septembri, mám trošku iné fotky ako tu boli prezentované. Nie je to myslím 

si  pôda,  ktorá  by  nemohla  byť  použitá  na  dorovnávanie  iných  terénnych  depresií  

v tejto lokalite, nemusí byť umiestnená na skládke. Preto budem hlasovať tak, ako som 

hlasovala  v septembri  a tento  prevod  nepodporím za  túto  cenu.  Naopak,  predkladám 

poslanecký  návrh  na  uznesenie:  MsZ  schvaľuje  prevod  nehnuteľností-  pozemkov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa ako bol predložený v  materiáloch, s navrhovanou 

cenou 25 410 € čo je  55 € za m2.

JUDr. Martin Adamec – v predmetnom  materiáli z pohľadu MsÚ nebolo čo a prečo 

meniť. Bola podaná opätovná žiadosť na prehodnotenie rozhodnutia MsZ. Cena, ktorá  

je  navrhnutá  je  v súlade  s príslušnou  legislatívou  v meste  B.Bystrica  s tým,  že  je 

zohľadnená  tá  navážka  podľa  znaleckého  posudku,  ktorý  vypracovala  odborne 

autorizovaná osoba.

PhDr.  Ľubica  Laššáková –  v podstate  som  chcela  vedieť  dôvod,  prečo  to  komisia 

neschválila ale dostali sme  vysvetlenia.

Mgr. Vladimír Pirošík –  som jedným z členov finančnej  komisie,  kde tento   zámer 

nezískal  podporu,  dostal  len  4  hlasy z 11.  7  sme  boli  presvedčení,  škandál.  Spôsob, 

akým pán prednosta ho tu predkladáte je dych berúci. Toto MsZ odmietlo tento návrh 

na  jeseň  a napriek  tomu  ho  tu  predkladáte.  Pred  pár  dňami  my,  členovia  finančnej  

komisie, ktorých názor sa zvykne vypočuť, sme tento návrh odmietli. Napriek tomu sa 

tvárite,  že sa nič nestalo. Kolegyňa Kasová povedala,  že  my nehovoríme nie tomuto  

odpredaju, my hovoríme, že to nie je skládka a  chceme, aby do tohto rozpočtu prišlo 

o 5 tis.€ viac. Nepáči sa mi, ako pristupuje vedenie mesta k tomuto materiálu.
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JUDr.  Martin  Adamec –  pán  poslanec,  my  nevyjadrujeme  predložením  tohto 

materiálu  nejaký  subjektívny  názor.  Bola  doručená  žiadosť  od  tretej  osoby  na  úrad 

s opätovnou požiadavkou na odpredaj  tohto pozemku.  Postupuje v súlade so všetkým 

predpismi  a predkladáme  materiál  tak,  ako bol  vypracovaný.  Ja  na  rozdiel  od  vás  si 

nedovolím  polemizovať  s názorom  osoby,  ktorá  vypracovala  znalecký  posudok 

a povedala,  že  je  navážka  2,2 m na  pozemku.  My takto  tento  materiál  predkladáme.  

V prípade,  že  finančná  komisia  mala  iný  názor,  práve  preto  je  tento  materiál  v  MsZ 

a tak ako to býva v parlamentnej demokracii, väčšina rozhodne. 

Pavol  Bielik -   pozrel  som si  grafický návrh  a tam je  jednoznačne  tá  veľká  parcela 

rozdelená  na  ďalšiu  výstavbu.  A ak  chceme efektívne  hospodáriť  s majetkom mesta, 

tak myslím si, že musí dôjsť každému, že za čo a za akú cenu máme hlasovať.

Ing. Igor Kašper – musím povedať,  že v septembri vo finančnej komisii tento prevod 

prešiel.  Teraz druhý krát neprešiel.   Ja ten pozemok dobre poznám a  myslím si, že ja 

by  som  určite  viac  peňazí  za  to  nedal.  Ten  pozemok  je   určitým  spôsobom 

znehodnotený, či už výhľadom, prístupom. Ale ak tento pán je ochotný to kúpiť za tú  

znaleckú hodnotu a dať za tých 55 €. Ja si myslím, že tá cena, ktorá tu je predložená je 

v poriadku.

Ing.  Milan  Lichý –  mám  otázku,  keď  to  dnes  neprejde,  tak  v apríli  to  predložíte 

znova? Takýto prípad sme tu už mali, že odpredaj na druhý krát prešiel a  tí obyvatelia 

mestskej časti to dali na prokuratúru, či to je v poriadku v zmysle zákona.

JUDr.Martin Adamec – znovu opakujem. My neprezentujeme svoj subjektívny názor.  

Keď príde žiadosť na mesto,  jediný kto o tom rozhoduje je MsZ. Nerozhoduje o tom 

ani prednosta, ani odborný útvar a ani primátor.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová – ja nie som člen fin. komisie, ale keď sa pozrieme na 

ten pozemok, tak je to stavebný pozemok. Nechápem, prečo sa predáva  pod osobitným 

zreteľom. Ten pozemok bude prístupný a môže si ho kúpiť hocikto iný. Ten osobitný 

zreteľ mi tam vadí.
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Ing. Mgr. Pavol Katreniak – prečo ideme osobitným zreteľom? Druhá vec, my sme tu  

preto, aby sme diskutovali a preto netreba zvýšiť hlas ale treba sa počúvať.

Hlasovanie  číslo  15:  návrh  predložený  Ing.  arch.  Kasovou-  :  MsZ  schvaľuje 

prevod  nehnuteľností-pozemkov  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  ako  bol 

predložený v materiáloch, s navrhovanou cenou 25410 € čo je  55 € za m2.

Počet prítomných: 30    Za: 29    Proti: 0     Zdržalo sa:  1     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o  991/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 6./ PREVOD  NEHNUTEĽNOSTÍ  –  pozemkov  z  dôvodu  hodného  
osobitného  zreteľa

Volebný obvod č. 4
Žiadatelia Pozemky Kat. 

územie
Cena

Peter Philadelphy a Mariana Philadelphyová 
parc.č. C KN  3681/174 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 50 m2 

parc.č. C KN  3681/241 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 412 m2 

Radvaň 25 410,- €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8,  
písm. e) Zák.č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku mesta z  
dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadatelia  sú  podľa  LV  č.  6575  výlučnými  vlastníkmi  v  režime  BSM   pozemkov  parc.č.  C  KN  
3681/175,  C KN 3681/770 a stavby rodinného domu súp.č. 14880, situovanej na pozemku parc.č. C  
KN 3681/749. Podľa LV č.  5375 je JUDr. Peter Philadelphy  výlučným vlastníkom pozemkov parc.č.  
C KN 3681/38  a  parc.č.  C KN 3681/749.  Pozemky parc.č.  C  KN  3681/174 a  C KN  3681/241 sú  
podľa  LV  č.  2724  výlučným  vlastníctvom  mesta  Banská  Bystrica.  Prevodom  pozemkov  dôjde 
k rozšíreniu dvora a záhrady  pri rodinnom dome žiadateľov súp. č. 14880.
Cena  bola  dohodnutá  podľa  Úplného  znenia  Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mesta 
Banská Bystrica, vydaného dňa 01.12.2017.
Zámer  prevodu  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  mesta  Banská  Bystrica  a  na  internetovej  stránke 
mesta Banská Bystrica od 10.01.2018 do 25.01.2018.             

A 7.1/ SPÔSOB  PREVODU  NEHNUTEĽNOSTÍ  –  pozemkov  z  dôvodu  hodného  
osobitného zreteľa  formou zámeny pozemkov

Volebný obvod č. 1

Žiadateľ: Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501
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Pozemok:  parc.č. C KN 5646/18 – zastavané plochy a nádvoria  
parc.č. C KN 5646/19 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 5646/20 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 5646/21 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 5646/22 – zastavané plochy a nádvoria                                                              
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 00 313 271

Výmera: 800 + 857 + 14 + 59 + 3364 =  5094 m2

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica: Pod Urpínom (pod a pri železničnej trati)
Účel: Majetkovoprávne  vysporiadanie  pozemkov  pod  železničnou  traťou  a  jej  

bezprostrednom okolí. 
za 
Pozemky: parc.č. C KN 5646/23 – ostatné plochy 

parc.č. C KN 5651/6 – zastavané plochy a nádvoria
z vlastníctva  Slovenská republika, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v 
skrátenej forme „ŽSR“ Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501

Výmera:  1326  + 1860 = 3186 m2

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica: Pod Urpínom a 29. augusta (pred malou a veľkou železničnou stanicou) 
Účel: Revitalizácia  verejného  priestoru:  vybudovanie  verejnej  oddychovej  zóny 

v tesnom dotyku s riekou Hron a železničnou stanicou  Banská Bystrica (malá  
stanica)  a  pozemok pred  hlavnou  železničnou stanicou,  ktorý  bude slúžiť  ako 
predstaničný priestor – pešia zóna a prepojovací chodník k Terminálu SC.

V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob 
prevodu podľa  § 9a ods.  8 písm. e)  ako prevod majetku mesta z  dôvodu hodného 
osobitného zreteľa formou zámennej  zmluvy. 

Spôsob  prevodu  formou  zámeny  je  potrebné  schváliť  nadpolovičnou  väčšinou 
prítomných poslancov.  

Ing.  Martin  Turčan –  dovoľujem si  vás  požiadať  o podporu  tohto  bodu aj  keď  bol 

vložený trošku netradičným spôsobom. Skoro dva roky sa snažíme vyrokovať zámenu 

pozemkov, kedy my  železniciam odovzdáme pozemky pod existujúcimi koľajiskami,  

ktoré vedú do Zvolena,  čiže nezaujímavé pozemky pre mesto,  a  za ne by sme chceli 

získať pozemky pri malej železničnej stanici. Ide o  pozemok v blízkosti Hrona. Máme 

tam  zámer  vybudovať  nejakú  relax  zónu  a tak  isto  pozemok  pri  veľkej  železničnej 

stanici. 

Mgr.  Marek  Modranský  FP –  ja  len  doplním,  že  pri  pozemku pri  malej  stanici  sa 

jedná o kľúčové územie, ktoré má byť zrevitalizované. V súčasnosti je nevyužité. Je to 

skôr  na  nahromadený  sneh  počas  zimnej  údržby.  Druhá  parcela  je  pred  hlavnou  

železničnou  stanicou  a je  v zámeroch  mesta  v rámci  využitia  eurofondov  na 
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skultúrnenie  a vybudovanie  prestupného  terminálu  v rámci  MHD  a železničnej 

dopravy.

Doc.  PhDr.  Martin Klus,  PhD. MBA FP –  na  komisii  pre  CR sme riešili,  že  by to 

mohol  byť  priestor,  tam pri  malej  ŽS,  ktorý by sa využíval   pre tých,  ktorí  splavujú 

Hron. Či sa tam uvažuje o niečom takom a či tam aj bude skladište pre loďky, prípadne 

aj možnosť prenocovať, ako je to vo Vlkanovej.

Ing. Martin Turčan FP – je to záplavová zóna a stavby tam nie je možné umiestniť. 

My tam plánujeme oddychovú zónu  a ako  končí  koryto  Hronu,  tak  tam by sme  radi 

urobili prístavisko, o ktorom si pán poslanec hovoril.  Chceli by sme zrevitalizovať tú  

plochu a urobiť prístavisko. Mesto nemá takúto zónu, kde by mohli  tí,  ktorí  splavujú  

Hron vystúpiť na breh. Toto je parcela v priamom dotyku s námestím, je tam Kalvária, 

Urpín,hvezdáreň. To je to správne miesto.

Ing.arch.  Ľudmila  Priehodová –  ja  som  nepochopila,  či  priestor  pred  ŽS  dávame 

železnici. Už som to pochopila.

Ing.arch. Hana Kasová - ja  tento návrh podporujem. Bola by som rada, keby sa tento 

materiál  objavil  aj  v stavebnej  komisii,  keďže  sa  jedná  o rozvoj  mesta  a nejaký 

investičný zámer.

Ján Nosko – bude predstavená širšia štúdia k tomuto zámeru. 

Ing. Martin Turčan FP -  veci sa dejú aj tak netradične, jednanie so železnicou nebolo 

jednoduché. Boli dva roky rokovaní.  Nebol náš zámer dnes to vložiť takto narýchlo,  

ale reagujeme na vzniknutú situáciu.  Myslím si,  že  tá zámena je dôležitá pre mesto,  

a preto sme si to dovolili predložiť. Štúdia bude predložená do stavebnej komisie. 

RNDr. Ladislav Topoľský -   som rád,  že tam bude prístavisko pre vodákov.  Ale vo 

svete je to tak,  aby aj  občania mesta mali  k tomu prístup aj  keď nie sú vodáci. Keby 

tam  bol  vysypaný  piesok  a vytvorený  taký  malý  beach,  kde  by  sme  si  mohli  prísť 

sadnúť, opaľovať sa. 
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Ing. Igor Kašper FP -  máme tu uvedené, že cena vo vlastníctve železníc je vo výške  

67  €  na  m2.  Nevidím tu  cenu,  na  koľko  je  ocenený  pozemok  vo  vlastníctve  mesta.  

Hovorí  sa  tu  ešte  o účtovnej  hodnote,  ktorá  je  navýšená  o rozdiel  medzi  účtovnou 

hodnotou  a všeobecnou hodnotou, z ktorej vyplynula suma  tých 70 735 €. Aké sú tie 

hodnoty?

Ing. Martin Turčan -   dali  sme urobiť znalecké posudky.  Tam vyplýval doplatok zo 

strany mesta. Ale Železnice SR sú zo zákona povinné  riadiť sa účtovnou zostatkovou  

hodnotou  tohto  pozemku.  Aj  napriek  znaleckému  posudku  oni  trvajú  na  tom,  že  

doplatok je nutnosť, ktorú musíme uskutočniť. My sme navrhli zámeny, o  to je tá suma 

nižšia, ale musíme doplatiť tento rozdiel.

Hlasovanie číslo 16: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   992/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o
I. s c h v a ľ u j e

A 7.1/ SPÔSOB  PREVODU  NEHNUTEĽNOSTÍ  –  pozemkov  z  dôvodu  
hodného osobitného zreteľa formou zámeny pozemkov

Volebný obvod  č. 1
Pozemky Spôsob prevodu

parc.č. C KN 5646/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 800 m2

parc.č. C KN 5646/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 857 m2

parc.č. C KN 5646/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2

parc.č. C KN 5646/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2

parc.č. C KN 5646/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3364 m2 

kat. územie Banská Bystrica
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády  26, 
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271  
do vlastníctva:  
Slovenská republika,  Železnice  Slovenskej  republiky,  Bratislava v 
skrátenej  forme  „ŽSR“,  Klemensova  8,  813  61  Bratislava, 
IČO: 31 364 501 
za
parc.č. C KN 5646/23 – ostatné plochy  o výmere 1326 m²
parc.č. C KN 5651/6 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1860 m² 
kat. územie Banská Bystrica 
z vlastníctva: 
Slovenská republika,  Železnice  Slovenskej  republiky,  Bratislava v 
skrátenej  forme  „ŽSR“,  Klemensova  8,  813  61  Bratislava, 
IČO: 31 364 501 
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Spôsob  prevodu  nehnuteľností  bol 
schválený  nadpolovičnou  väčšinou 
prítomných  poslancov  v  zmysle  § 
9ods.  2  písm.  a)  Zák.  č.  138/1991 
Zb.  v  znp.,  ako  prevod  majetku 
mesta  z  dôvodu  hodného 
osobitného  zreteľa  formou 
zámeny podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
Zák. č. 138/1991 Zb. v znp..
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A 7.2/ PREVOD  NEHNUTEĽNOSTÍ  –  pozemkov  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  
formou zámeny pozemkov

Volebný obvod č. 1
Žiadateľ: Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501

Pozemok:  parc.č. C KN 5646/18 – zastavané plochy a nádvoria  
parc.č. C KN 5646/19 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 5646/20 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 5646/21 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 5646/22 – zastavané plochy a nádvoria
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 00 313 271

Výmera: 800 + 857 + 14 + 59 + 3364 =  5094 m2

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica: Pod Urpínom (pod a pri  železničnej trati)
Účel: Majetkovoprávne  vysporiadanie  pozemkov  pod  železničnou  traťou  a  jej  

bezprostrednom okolí. 
za  
Pozemok: parc.č. C KN 5646/23 – ostatné plochy 

parc.č. C KN 5651/6 – zastavané plochy a nádvoria
z vlastníctva  Slovenská republika,  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v 
skrátenej forme „ŽSR“ Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501

Výmera:  1326  + 1860 = 3186 m2

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica: Pod Urpínom a 29. augusta (pred malou a veľkou železničnou stanicou) 
Účel: Revitalizácia  verejného  priestoru:  vybudovanie  verejnej  oddychovej  zóny 

v tesnom dotyku s riekou Hron a železničnou stanicou  Banská Bystrica (malá  
stanica)  a  pozemok pred  hlavnou železničnou stanicou,  ktorý bude slúžiť  ako 
predstaničný priestor – pešia zóna a prepojovací chodník k Terminálu SC.

Navrhovaná cena:  Finančné vyrovnanie  vo výške 16 818,34 € + DPH v prospech ŽSR. 
Spôsob prevodu nehnuteľností formou zámeny bol schválený v bode  A 7.1.

Prevod  nehnuteľností  pozemkov  formou  zámeny  je  potrebné  schváliť  trojpätinovou 
väčšinou  všetkých  poslancov v  zmysle  §  9a  ods.  8,  písm.  e)  Zákona  č.  138/1991  o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 17 : návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   993/2018- MsZ:
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M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

A 7.2/ PREVOD  NEHNUTEĽNOSTÍ  –  pozemkov  z  dôvodu  hodného  
osobitného zreteľa formou zámeny pozemkov

Volebný obvod č. 1
Žiadateľ Pozemky Kat. územie Cena

Slovenská republika
Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava v 
skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 
813 61 Bratislava, 
IČO: 31 364 501

parc.č. C KN 5646/18 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 800 m2

parc.č. C KN 5646/19 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 857 m2

parc.č. C KN 5646/20 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 14 m2

parc.č. C KN 5646/21 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 59 m2

parc.č. C KN 5646/22 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3364 m2    
kat. územie Banská Bystrica
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, 
Československej armády  26, Banská Bystrica, 
IČO: 00 313 271  
do vlastníctva:  
Slovenská  republika,  Železnice  Slovenskej 
republiky,  Bratislava  v  skrátenej  forme  „ŽSR“, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 
za
parc.č.  C  KN 5646/23  –  ostatné  plochy   o  výmere 
1326 m²
parc.č. C KN 5651/6 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1860 m² 
kat. územie Banská Bystrica 
z vlastníctva: 
Slovenská  republika,  Železnice  Slovenskej 
republiky,  Bratislava  v  skrátenej  forme  „ŽSR“, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, 
Československej armády 26, Banská Bystrica, 
IČO: 00 313 271

Banská 
Bystrica

Finančné  
vyrovnanie   vo  

výške  
16 818,34 € + 

DPH
v prospech ŽSR

Prevod  nehnuteľností  formou  zámeny  bol  schválený  trojpätinovou  väčšinou  všetkých  poslancov  v 
zmysle  § 9a ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov ako 
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Mesto Banská  Bystrica  v  súvislosti  s  rozvojovými  investičnými  aktivitami  mesta  s  cieľom  zveľadenia 
verejných priestorov v okolí hlavnej železničnej stanice a malej železničnej stanice požiadalo ŽSR o prevod 
predmetných pozemkov a to formou zámeny za pozemky, nachádzajúce sa pod železničnou traťou alebo jej  
bezprostrednom okolí, ktoré sú vedené vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Zámer  prevodu  formou  zámeny  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  mesta  Banská  Bystrica  a  na 
internetovej stránke mesta Banská Bystrica od 10.01.2018 do 25.01.2018.

B 1./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného  
zreteľa

Volebný obvod č.   4  

Žiadateľ: INFOSLOV, občianske združenie, Kráľovohoľská 13, Banská Bystrica 
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IČO: 37 950 843

Nebytové  
priestory: 

Časť nebytového priestoru č. 12-1 nachádzajúceho sa na prvom nadzemnom podlaží 
obytného domu na Nám. Ľ. Štúra vchod: 16 v Banskej Bystrici, súp. číslo 5925, 
vedeného na LV č. 3282, situovaného na pozemkoch parc.č. C KN 3363/1 a parc.č. C 
KN 3364/1.

Výmera: 130,70 m²

Kat.  
územie:

Radvaň

Ulica : Nám. Ľ. Štúra 16

Účel: internetová kaviareň

Cena: Cena je stanovená v súlade s § 9a, odst. 9 Zákona o majetku obcí a článku 17, odst. 1. 
Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, 
vydaného 01.12.2017.

Doba 
nájmu:

Na dobu neurčitú.

Navrhovaná cena: 27,00 €/m²/rok + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou 
nebytových priestorov 

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť 
zo dňa 08.01.2018 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na rokovaní MsZ.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v 
zmysle § 9a ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Ing. Igor Kašper – v predchádzajúcom bode sme videli, že keď je dôležitý bod, dá sa 

predložiť  aj  takto.  Mňa  trošku  mrzí,  že  tu  nemáme  jeden  bod,  o  ktorom sa  tu  dlho 

hovorí,  a to  je  nájom  pre  FK  Jupík  Podlavice,  školu  Mareka  Hamšíka.  Zástupcovia  

školy  boli  v minulom roku na  komisii,  kde  predniesli  svoj  zámer,  že  chceli  predĺžiť 

nájom plochy v Rudlovej,  kde  chcú investovať  pol  milióna  z vlastných  prostriedkov, 

čím  sa  zhodnotí  aj  majetok  mesta.  Marek  Hamšík  je  ikona  nielen  slovenská  ale  

celosvetová,  je  to  6  krát  najlepší  futbalista  Slovenska.  Nehovorím  o  jeho  ďalších 

úspechoch  a som  presvedčený,  že  je  to  najlepší  futbalista,  aký  tu  kedy  bol  na 

Slovensku.  Mrzí  má,  že  tento  poklad  si  navážime  tak,  ako   by  sme  si  mali,  lebo  

v Taliansku  si  tetujú  jeho  meno  na  tvár.  A my,  keď  mu  môžeme  prenajať  nejaký 

priestor, do ktorého chce investovať svoje prostriedky, tak ani za také dlhé obdobie sa  

to  nepodarilo.  Neviem,  čo  je  hlavným dôvodov  a  prečo  to  tak  nie  je.  Len  sa  bojím 

a mrzelo by ma, keby 300 detí bolo donútených ísť niekde inde. Nehovorím o  tom, že 

v rozpočte  sme  zabudli  na  tieto  deti  a  tento  klub,  ktorý  nemá  ani  jedno  euro  na 

fungovanie  tohto  klubu.  Budem rád  a  týmto  chcem vyzvať  vedenie  mesta,  aby tento 
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nájom doriešilo a budem rád, keby aj pán primátor zo svojej dotácie myslel aj na tento  

klub.  Je  paradoxom,  že  tento  človek  nebol  doteraz  ocenený  ako  športovec  roka 

a nemali by sme na to zabudnúť.

Ján Nosko – mňa veľmi neteší, keď pán Hamšík odkazuje cez médiá rôzne nepravdy.  

Od  začiatku  môjho  mandátu  bol  na  dvoch  jednaniach  a  k tejto  téme  sme  sa  vôbec 

nestretli. Nemáme problém podporiť šport. Dostal ponuku na začiatku, aby sme spojili  

všetky  kluby tak,  aby sme  podporovali  mládež   v  rámci  jedného klubu.  Je  tam viac 

otáznikov, ktoré si musíme s pánom Hamšíkom vyjasniť. 

Pavol Bielik – pán primátor, žiadam ťa, aby si dodržiaval rokovací poriadok. 

Ing. Igor Kašper – ja si myslím, že toto je presne ten bod, kedy sa k tomuto rozprávať 

má. To je môj názor. Som rád, čo si povedal pán primátor. 

Hlasovanie číslo  18: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o  994/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

B 1./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného  
osobitného zreteľa

Volebný obvod č. 4
Žiadateľ Nebytový priestor Kat. územie Cena

INFOSLOV, občianske 
združenie
Kráľovohoľská 13
974 11 Banská Bystrica
IČO: 37 950 843

Časť  nebytového  priestoru  č.  12-1  o výmere 
130,70 m2 nachádzajúceho sa na prvom nadzemnom 
podlaží obytného domu na Nám. Ľ. Štúra vchod: 16 v 
Banskej  Bystrici,  súp.č.  5925,  vedeného  na  LV  č. 
3282,  situovaného  na  pozemkoch  parc.č.  C  KN 
3363/1 a parc.č. C KN 3364/1.
na dobu neurčitú

Radvaň

27,00 €/m²/rok + 
úhrady za 

poskytnuté služby 
spojené 

s prevádzkou 
nebytových 
priestorov 

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle  § 9a ods. 9, písm. c) 
Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
Žiadateľom je INFOSLOV o.z., ktoré má vyššie uvedený nebytový priestor v podnájme od spoločnosti Vatra 
s.r.o., ktorá má priestory prenajaté od Mesta Banská Bystrica na základe Nájomnej zmluvy č. 795/2014/PS-ESM 
od roku 2014. Z dôvodu presunu podnikateľských aktivít spoločnosti Vatra s.r.o. do iných oblastí, bolo vytvorené  
INFOSLOV o.z., ktoré pokračuje v prevádzkovaní internetovej kaviarne. Nakoľko INFOSLOV
o.z.  odkúpilo  od  nájomcu  kompletné  vybavenie  kaviarne  a  realizovalo  aj  časť  stavebných  úprav  na  vlastné 
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náklady, požiadalo o uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory priamo s mestom Banská Bystrica. 
Zámer nájmu nebytových priestorov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej 
stránke mesta Banská Bystrica od 10.01.2018 do 25.01.2018. 

C 1./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA

Volebný obvod č. 1

Žiadateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151

Pozemky: parc.č. E KN 1975/11 – trvalé trávne porasty 
parc.č. C KN 2490/33 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 2394/131 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v GP č. 37056565-57/17

Výmera: 23 + 18 + 23 = 64 m2

Kat. územie: Banská Bystrica

Ulica: Muškátová - na Graniari

Účel: Na  predmetných  pozemkoch  je  umiestnené  elektrické  vedenie  v  súvislosti 
s realizáciou stavby „Inžinierske siete pre obytný súbor Graniar  Banská Bystrica“ 
stavebný objekt  SO-201 Rozvody VN,  SO-202 Distribučné rozvody NN,  SO-204 
Trafostanica, na ktorú bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-88681/2010/Sch, 
právoplatné dňa 06.10.2010.

Povinný z vecného bremena: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 
974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený  z vecného bremena:   Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:  460,80 €

Komisia MsZ pre financie,  správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú 
činnosť zo dňa 08.01.2018 odporúča zriadenie  odplatného vecného bremena schváliť  
na rokovaní MsZ.

Zriadenie vecného bremena je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 19: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 29    Za: 29    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.
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U z n e s e n i e   č í s l o   995/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

C 1./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA

Volebný obvod č. 1

Žiadateľ Pozemky Cena

Stredoslovenská 
energetika – 

Distribúcia a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151

LV č. 6012
parc.č. E KN 1975/11 – trvalé trávne porasty
LV č. 4073
parc.č. C KN 2490/33 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 2394/131 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 37056565 – 57/17
o výmere 64 m2

Kat.územie: Banská Bystrica

Právu  vecného  bremena Oprávneného  z vecného  bremena 
zodpovedá povinnosť Povinného z vecného bremena:
-  strpieť  na  pozemkoch  umiestnenie  elektrického  vedenia  vrátane 
jeho ochranného pásma v rozsahu vyznačenom                                  v 
GP č. 37056565-57/17,
-   umožniť  Oprávnenému z  vecného  bremena  v nevyhnutnej  miere 
vstup a prístup na  dotknuté pozemky v ktoromkoľvek čase a ročnom 
období  za  účelom prevádzky,  vykonania  údržby a  opráv  zariadení 
elektrického vedenia na  pozemkoch umiestnených.

Povinný z vecného bremena: 
Mesto Banská Bystrica,  Československej armády 26, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena:   
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

Jednorazová 
náhrada za 
zriadenie 
vecného 

bremena:
 460,80 €

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v 
zmysle § 9 ods. 2, písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C 2./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA

Volebný obvod č. 2

Žiadateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151

Pozemky: parc.č. C KN 1581/3 – orná pôda 
v rozsahu vyznačenom v GP č. 50/2016

Výmera: 163 m2
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Kat. územie: Podlavice

Ulica: Mlynská

Účel: Na predmetnom pozemku je uložené elektrické vedenie v súvislosti  s  realizáciou 
stavby „Tajov  –  záhradkárska  časť  Beňová,  rozšírenie  NNk RD“,  na  ktorú  bolo 
vydané Kolaudačné rozhodnutie č. 172-004/2016/MM, právoplatné dňa 08.06.2016.

Povinný z vecného bremena: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 
974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený  z vecného bremena:   Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:  1 028,53 €

Komisia MsZ pre financie,  správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú 
činnosť zo dňa 08.01.2018 odporúča zriadenie  odplatného vecného bremena schváliť  
na rokovaní MsZ.

Zriadenie vecného bremena je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 20: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 28   Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   996/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o
I. s c h v a ľ u j e

C 2./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA
Volebný obvod č. 2

Žiadateľ Pozemky Cena

Stredoslovenská 
energetika – 

Distribúcia a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151

LV č. 1210
parc. č. C KN 1581/3 – orná pôda
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 50/2016
o výmere 163 m2

Kat. územie: Podlavice
Právu  vecného  bremena Oprávneného  z vecného  bremena 
zodpovedá povinnosť Povinného z vecného bremena:
- strpieť na pozemku umiestnenie elektrického vedenia vrátane  jeho 
ochranného pásma v rozsahu vyznačenom v GP č. 50/2016,
-  umožniť  Oprávnenému  z  vecného  bremena  v nevyhnutnej  miere 
vstup a prístup na  dotknutý pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom 
období  za  účelom  prevádzky,  vykonania  údržby  a  opráv  zariadení 
elektrického vedenia na  pozemku umiestnených.

Povinný z vecného bremena: 
Mesto Banská Bystrica,  Československej armády 26, 974 01 Banská 

Jednorazová 
náhrada za 
zriadenie 
vecného 

bremena:
 1 028,53 €

32 z 87



Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:   
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v 
zmysle § 9 ods.2, písm. e) Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C 3./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA

Volebný obvod č. 4

Žiadateľ: INPOOS s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 36 806 102

Pozemky: diel 2 parc.č.  C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 445 m2 
diel 3 parc.č.  C KN 285/1 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 62 m2 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36840734-97/2017, overeným pod 
č. 1277/2017 dňa 15.12.2017

Výmera: 507 m2

Kat. územie: Kremnička

Ulica: Kremnička

Účel: Povinný z vecného bremena  Mesto Banská Bystrica zriaďuje v prospech INPOOS 
s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 36 806 102, ako Oprávneného z 
vecného bremena, odplatné vecné bremeno ,,in rem“ spočívajúce v práve prechodu 
pešo, prejazdu osobnými a nákladnými vozidlami, stavebnými strojmi Oprávneného 
z vecného bremena, k pozemku parc.č. C KN 285/19.

Povinný z vecného bremena: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,

Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený  z vecného bremena: INPOOS s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica, 

IČO: 36 806 102

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:  1 987,00 €

Zriadenie vecného bremena je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 21: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 26    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval:2

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   997/2018- MsZ:
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M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

C 3./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA
Volebný obvod č. 4

Žiadateľ Pozemky Cena

INPOOS s.r.o.
Kremnička 3 
974 03 Banská 
Bystrica
IČO: 36 806 102

LV č. 159
diel ,,2“ parc.č.  C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 
445 m2 
diel ,,3“ parc.č.  C KN 285/1 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 62 
m2 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36840734-97/2017, 
overeným pod č. 1277/2017 dňa 15.12.2017
spolu o výmere 507 m2 

Kat.územie: Kremnička
Právo  zodpovedajúce  vecnému  bremenu ,,in  rem“   spočíva  v  práve 
prechodu pešo, prejazdu osobnými a nákladnými vozidlami, stavebnými 
strojmi Oprávneného z vecného bremena k pozemku parc.č. C KN 285/19, 
cez  pozemok  parc.č.  C  KN  285/8  –  zastavané  plochy  a nádvoria 
a pozemok  parc.č. C KN 285/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaných 
v katastri  nehnuteľností  vedenom  Okresným  úradom  Banská  Bystrica, 
katastrálnym odborom pre okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, 
kat.  územie:  Kremnička  na  LV č.  159 vo výlučnom vlastníctve  Mesta 
Banská Bystrica.
Rozsah vecného bremena ako  diel ,,2“ parc.č.  C KN 285/8 – zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 445 m2 a  diel ,,3“ parc.č.  C KN 285/1 – 
zastavané  plochy  a  nádvoria   o  výmere  62  m2, bol  vymedzený 
geometrickým  plánom  č.  36840734-97/2017  vypracovaným 
spoločnosťou GEOLINK s.r.o.,  so sídlom: Národná 9,  974 01 Banská 
Bystrica,  úradne  overeným  Okresným  úradom  Banská  Bystrica, 
Katastrálnym odborom pod č.1277/2017 dňa 15.12.2017
Povinný z vecného bremena: 
Mesto Banská Bystrica,  Československej armády 26, Banská Bystrica
IČO: 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena:   
INPOOS s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica 
IČO: 36 806 102

Jednorazová 
náhrada za 
zriadenie 
vecného 

bremena:
1 987,00 €

Zriadenie  vecného  bremena  na  nehnuteľnostiach  bolo  schválené  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných 
poslancov v zmysle  §  9  ods.  2,  písm.  e) Zák.č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších 
predpisov. 

C 4./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA

Volebný obvod č. 4

Žiadateľ: INPOOS s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 36 806 102

Pozemky: diel 1 parc.č.  C KN 285/1 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 18 m2 
diel 2 parc.č.  C KN 285/1 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 188 m2 
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diel 3 parc.č.  C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 20 m2 
diel 4 parc.č.  C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 130 m2 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36840734-97/2017, overenom pod 
č. 1268/2017 dňa 15.12.2017

Výmera: 356 m2

Kat. územie: Kremnička

Ulica: Kremnička

Povinný z vecného bremena: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,

Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena: INPOOS s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica, 

IČO: 36 806 102

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:  2 090,00 €

Znaleckým  posudkom  č.  394/2017  vyhotoveného  dňa  19.12.2017  Ing.  Štefanom 
Pastierovičom, znalcom z odboru stavebníctvo. 

Zriadenie vecného bremena je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 22: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 28    Za: 25    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 3

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o    998/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

C 4./ ZRIADENIE  ODPLATNÉHO VECNÉHO  BREMENA
Volebný obvod č. 4

Žiadateľ Pozemky Cena

INPOOS s.r.o. 
Kremnička 3 
974 03 Banská 
Bystrica
IČO: 36 806 102

LV č. 159
diel ,,1“ parc.č.  C KN 285/1 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere  18 
m2,
diel ,,2“  parc.č.  C KN 285/1 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 
188 m2,  
diel ,,3“ parc.č.  C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere  20 
m2 ,

Jednorazová 
náhrada za 
zriadenie 
vecného 

bremena:
2 090,00 €
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diel ,,4“ parc.č.  C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 130 
m2

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36840734-97/2017, 
overenom pod č. 1268/2017 dňa 15.12.2017
spolu o výmere 356 m2 

Kat.územie: Kremnička
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu ,,in  rem“   spočíva v priznaní 
práva  uloženia  inžinierskych  sietí  vodovodnej  prípojky  (diely  1,3), 
plynovej prípojky a elektrickej prípojky (diely 2,4) a ochranného pásma 
na parc.č. C KN 285/1 a  C KN 285/8, zapísaných v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre 
okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, kat.územie: Kremnička na 
LV č. 159 vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Rozsah vecného bremena ako  diel ,,1“ parc.č.  C KN 285/1 – zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 18 m2, diel ,,2“  parc.č.  C KN 285/1 – 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere 188 m2, diel ,,3“ parc.č.  C KN 
285/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 20 m2 a ako diel ,,4“ 
parc.č.  C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 130 m2, 
bol  vymedzený  geometrickým  plánom  č.  36840734-97/2017 
vypracovaným spoločnosťou GEOLINK s.r.o.,  so sídlom: Národná 9, 
974 01 Banská Bystrica, úradne overeným Okresným úradom Banská 
Bystrica, Katastrálnym odborom pod č.1268/2017 dňa 15.12.2017.
Povinný z vecného bremena: 
Mesto Banská Bystrica,  Československej armády 26, Banská Bystrica 
IČO: 00 313 271
Oprávnený  z vecného bremena:   
INPOOS s.r.o., Kremnička 3, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 36 806 102

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v 
zmysle § 9 ods. 2, písm. e) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

D 1./ NADOBUDNUTIE  NEHNUTEĽNOSTÍ –  pozemkov formou kúpy

Volebný obvod č. 1

Predávajúci: SR – Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
IČO: 30845572

Pozemky: parc. č. C KN 571/2 – ostatné plochy 
parc. č. C KN 5403/20 – zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 3229 + 774 = 4003 m2

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica: Stavebná

Navrhovaná cena:  1 610,00 €    (0,40 € za m2)
Komisia MsZ pre financie,  správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú 
činnosť  zo  dňa  08.01.2018  zobrala  na  vedomie  informáciu  o  nadobudnutí 
nehnuteľností-   pozemkov formou kúpy a po predložení navrhovanej sumy odporúča  
prejednať na MsZ dňa 25.01.2018.

Nadobudnutie  nehnuteľnosti  je  potrebné  schváliť  nadpolovičnou  väčšinou 
prítomných poslancov.  
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K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 23: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   999/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. s c h v a ľ u j e

D 1./ NADOBUDNUTIE  NEHNUTEĽNOSTÍ –  pozemkov formou kúpy
Volebný obvod č. 1

Predávajúci Pozemky Kat. územie Cena

SR  –  Ministerstvo  obrany  SR, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
IČO: 30845572

parc.č.  C  KN  571/2  –  ostatné  plochy o 
výmere 3229 m2

parc.č.  C  KN  5403/20  –  zastavané  plochy 
a nádvoria o výmere 774 m2

Banská 
Bystrica 1 610,00 €

Mesto Banská Bystrica nadobúda predmetné nehnuteľnosti v súlade s čl. 8 Úplného znenia Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.
Nadobudnutie  pozemkov  do  vlastníctva  Mesta  Banská  Bystrica  sa  realizuje  z dôvodu majetkovoprávneho  
vysporiadania pozemkov pod plánovanou realizáciou stavby „Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v 
Banskej Bystrici - Majeri“.     
Cena pozemkov bola stanovená dohodou priamym prevodom za nižšiu ako primeranú cenu stanovenú vo výške 
10 % hodnoty pozemkov stanovenej znaleckým posudkom podľa § 8e písm. d) v spojení s § 11 ods. 2 písm. a)  
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

K     bodu číslo 5 :  
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla  JUDr. Helena Koreňová, právnička organizačného oddelenia.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 24: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o  1000/2018- MsZ:
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M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica Ivana Petroviča 
(ďalej hlavný kontrolór) ku dňu 30. apríla 2018

II. v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  deň konania  voľby  hlavného  kontrolóra  Mesta  Banská  Bystrica 
na deň 24. apríla 2018 na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

III.u s t a n o v u j e

v zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  (ďalej  len  „Zákon“)  podrobnosti  o  spôsobe  a  vykonaní  voľby  hlavného 
kontrolóra nasledovne:
1. Vyhlásenie  dňa konania  voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené  najneskôr do 

14. marca  2018  na úradnej tabuli Mesta, v miestnej tlači a na internetovej stránke 
Mesta.

2. Termín odovzdania písomnej prihlášky: 

      písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi  zašle  kandidát  poštou alebo 
osobne  doručí  v zalepenej  obálke  označenej:  „Voľba  hlavného  kontrolóra  – 
NEOTVÁRAŤ “ do 29. marca 2018 do 15:00 hod.  na   adresu: 

      
     Mestský úrad
     Československej armády 26
     974 01  Banská Bystrica
      

Rozhodujúci  je  dátum  doručenia  písomnej  prihlášky  do  podateľne  MsÚ  v Banskej 
Bystrici.

3.  Náležitosti písomnej prihlášky:
Písomná prihláška musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis, 
c) overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) informáciu o tom, či  ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

f) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby 
hlavného kontrolóra na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

4.   Kvalifikačné predpoklady a podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra:
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      ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

5.   Posúdenie  náležitostí  podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná najneskôr  do 
12. apríla 2018  komisia v zložení: primátor mesta, prednosta mestského úradu, vedúci 
právneho oddelenia a vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov MsÚ. 

Komisia vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a vedúca oddelenia riadenia ľudských 
zdrojov spracuje zápisnicu a  zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, 
ktorí  splnili  podmienky prihlášok  a tento  spolu  s profesijnými  životopismi  kandidátov 
doručí  najneskôr  7  dní  pred  dňom  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  poslancom 
mestského zastupiteľstva.

Komisia  oznámi  výsledok  posudzovania  písomných  prihlášok  kandidátom na  funkciu 
hlavného  kontrolóra  a tých  kandidátov,  ktorí  splnili  podmienky  vyhlásené  týmto 
uznesením, pozve na zasadnutie mestského zastupiteľstva konané dňa 24. apríla 2018.

6.   Voľbu hlavného kontrolóra vykoná mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním, postupom 
v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

7.   V zmysle  §18a  ods.3  Zákona  na  zvolenie  hlavného  kontrolóra  je  potrebný  súhlas 
nadpolovičnej  väčšiny  všetkých  poslancov  zastupiteľstva. Ak  ani  jeden  z  kandidátov 
takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti,  ktorí získali v prvom kole najväčší počet 
platných  hlasov. V prípade  rovnosti  hlasov  do  druhého  kola  volieb  postupujú  všetci 
kandidáti  s  najväčším počtom platných hlasov.  V druhom kole  volieb  je  zvolený ten 
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 
volieb sa rozhodne žrebom. Primátor mesta je v zmysle § 18a od. 7 Zákona  povinný s 
právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň 
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 
Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia 
predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.

K     bodu číslo 6 :  
Zásady rozpočtového hospodárenia

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla Ing. Beáta Farkašová, vedúca ekonomického odboru.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 25: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1001/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o
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I. b e r i e   n a   v e d o m i e

dôvodovú správu k Zásadám rozpočtového hospodárenia

II. s ch v a ľ u j e

Zásady rozpočtového hospodárenia

K     bodu číslo 7 :  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská 

Bystrica

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla  PaedDr. Zuzana Gajdošová, vedúca Školského úradu, oddelenie školstva 
a mládeže.

Ján  Nosko –  tak,  ako  bolo  povedané,  vychádzame  zo  skutočných  nákladov  a skutočnej 

potreby  našich  škôl.   Je  treba  povedať  aj  to,  že  súkromné  subjekty  fungujú  prevažne 

v prenajatých  priestoroch  a nemajú  náklady  spojené  s vlastníctvom  nehnuteľnosti.  To 

znamená opravy, údržby, revízie. Mesto sa  musí o svoje  energeticky náročné budovy, vrátane 

jedálenských prevádzok starať, preto má v porovnaní s tými súkromnými vyššie náklady na 

prevádzku a opravy. Ďalším rozdielom je to, že nevyberáme poplatky a je našou povinnosťou 

starať sa  o všetky deti  v našom meste.  Možno by bolo aj  pre nás  pohodlnejšie  túto tému 

ignorovať a vyriešiť to bez problémov akceptovaním požiadaviek zriaďovateľov. Ale my sme 

si vybrali ťažšiu cestu, byť spravodliví a aj sociálne spravodliví.  Samozrejme sme ochotní 

niesť aj  dôsledky za dopady našich rozhodnutí.  V úvode musím povedať,  že akceptujeme 

v súlade s našich návrhom aj požiadavku cirkevného školstva, ktorá verím bude predmetom 

poslaneckého návrhu, a som presvedčený,  že aj  poslanci podporia tento návrh.  To, čo ma 

neteší, je to, že sa zviditeľňujeme takýmto spôsobom. To, čo prebieha na sociálnych sieťach, 

aj zamestnanci verejnoprávnych médií atakujú poslancov MsZ, čo je podľa mňa neprípustné. 

Taktiež ma neteší, že počas celého roka sme k tejto téme nerokovali, až na zástupcov BBA, 

pre ktorých je to téma. Hľadáme riešenie tesne pred MsZ. Nebol by som rád, keby sme z tohto 

robili populizmus a budem rád, keby sme hľadali aj v budúcnosti to rácio. A pokiaľ budem 

vidieť  transparentnosť  na  druhej  strane  a budú  zverejnené  údaje,  ktoré  chceme  mať 
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k dispozícii, môžeme túto tému otvoriť v priebehu roka a venovať sa jej. V tejto chvíli nám 

náklady našich zariadení dávajú jasnú odpoveď na to, ako postupovať ako sa k financovaniu 

postaviť. Žiadam, aby sme tu viedli korektné rokovanie.

Doc.  PhDr.  Martin  Klus.,  PhD.,  MBA FP –  požiadal  by  som  o umožnenie  vystúpiť 

v rozprave  neposlancovi  p.  Branislavovi  Balážovi,  zástupcovi  rodičov  cirkevnej  ZŠ  Š. 

Moysesa a Andrejovi Fajkovi, zástupcovi rodičov súkromnej ZŠ na Ružovej 14.

Hlasovanie číslo 26: návrh na vystúpenie neposlancov p. Feika a p. Baláža

Počet prítomných: 30    Za: 29    Proti: 0     Zdržalo sa:  1     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

Ján  Nosko  -   ja  dávam  návrh  na  vystúpenie  neposlanca  p.  Pápya,  riaditeľa  ZŠ 

v Podlaviciach.

Hlasovanie číslo 27 : návrh na vystúpenie neposlanca p. Pápaya

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

Ing.  Igor  Kašper  –  poprosím  o hlasovanie,  aby  vystúpil  pán  Vincent,  zástupca 

rodičov, členov OR Radvaň.

Hlasovanie číslo  28: návrh na vystúpenie neposlanca p. Vincenta

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

Daniel Karas -   chcel by som  informovať ako predseda komisie pre školstvo a  šport 

o tom,  že  tento  materiál  nám  bol  predložený  do  komisie.  Komisia  ho  prerokovala  

a následne ho schválila a odporučila predložiť na 22. MsZ.

Branislav Baláž -   stojím tu pred vami ako občan,  otec.  Budeme zastupovať všetky 

rodiny,  nie  len  rodiny ZŠ cirkevnej,  ale  aj  rodiny rodičov tých  detí,  ktorí  využívajú  

neštátne  zariadenia.  Zišli  sme sa  tu,  aby sme vyjadrili  nesúhlas  s  predkladaným tým 

pôvodným návrhom VZN. Je roky nespravodlivý, diskriminačný. Obraciame sa na vás, 

páni poslanci, lebo vy ste naši volení zástupcovia, každého jedného občana a  dieťaťa, 
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bez ohľadu na to, akú školu navštevuje. Stojím tu preto, lebo naše mesto, kde som sa ja  

narodil  a vychovávam 5  detí,  sa  mi  obracia  chrbtom.  Z mojich  detí  robí  deti  druhej 

kategórie.  Pôvodne  som  tu  chcel  vyvracať  tie  polopravdy  o  tom,  ako  všetky  tie 

cirkevné školy vyberajú poplatky.  Radi  nás  prezentujú ako zbohatlíkov,  lebo vozíme 

naše deti na veľkých autách do škôl a my si to môžeme dovoliť. My si môžeme dovoliť 

zaplatiť školné a naše deti  sú len 88 %-tné? Ja vás pozývam do školy,  aby ste videli  

tých  zbohatlíkov.  Aby ste  videli  tých  žiakov,  ktorí  majú  hendikep.  A  vy týmto VZN 

beriete aj im. Teraz sme počuli, že vy máte objekty, o ktoré sa musíte starať. To je zase 

polopravda,  lebo  cirkevná  ZŠ  má  vlastný  objekt.  Čiže  ak  zoberiete  nám  12  % 

a použijete  to na nejakú inú školu,  tak robíte  24 % rozdiel.  A  takto by sme tu mohli 

argumentovať  hodiny.  Mrzí  ma,  že  sme  sa  stretli  s  aroganciou  moci  na  školskej 

komisii. Bolo 234 pripomienok a čiastočne prijaté boli 2. Dovoľte mi otázku. Kto z  vás 

má deti  alebo vnúčatá v mestských školách? Sú iné ako moje deti?   Platíme rovnaké 

dane. Hrubá podstata je o tom balíku peňazí, ktorý teraz mesto sa snaží ustrážiť. A to 

by bola veľmi dobrá informácia pre občanov. Ale problém je v  tom, že akým spôsobom 

a koho  sú  tie  peniaze.  Tie  peniaze  prichádzajú  do  mesta  na  každého  jedného  žiaka 

rovnako. Tie peniaze nepatria mestu ale deťom. A teraz zastupujem  všetky deti. Teraz 

hovorím o tom, že každé jedno euro,  ktoré prišlo do mesta z  podielových daní,  by sa 

malo vrátiť tam, kam patrí,  deťom. Za tie posledné roky máme pocit, ako keby sa na  

nás zabúdalo. Ale my sme tu preto, aby sme vyjadrili svoj názor, aby sme  bojovali za  

všetky školy, za rovnaké podmienky. Nikomu neberieme nič. Sme tu aj ako voliči. A  ak 

by na nás niekto zabudol, tak vedzte, že my nezabudneme.

Ján Nosko – otázku cirkevného školstva sme posúdili a  bude predmetom poslaneckého 

návrhu.

Andrej  Feik –  ďakujem  za  túto  príležitosť  vystúpiť  na  MsZ.  Vidím,  že  táto  téma 

zapojila občanov tohto mesta do života nielen toho každodenného, ale aj na toto MsZ.  

Nie je to prvý krát čo sme tu. Nie som síce rodák z Bystrice, ale už 20 rokov tu bývam 

a vychovávam 3 deti. Ich záujmy sú rôznorodé, ale všetky chodia do školy. Keďže mne  

osobne okrem zdravia nenapadá dôležitejšia oblasť ako vzdelávanie a  výchova našich 

detí,  preto  by  som  sa  rád  vyjadril  k VZN.  Som  rád,  že  aj  mesto  a poslanci  pri 

komunikácii  vyjadrujú,  že  vzdelávanie  je  jednou  z priorít  pre  nás  všetkých.  Boli  by 

sme radi, keby to nebolo len na papieri, ale aby sa to udialo naozaj.  Podľa informácií  
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je  fakt,  že  v roku  2018  mesto  dostane  z podielových  daní   zhruba  o 10  %  viacej 

prostriedkov ako v roku 2017. Napriek tomu tá celková suma, ktorá ide na prevádzku,  

na  mzdy,  ostáva  na  úrovni  minulého  roka.  Otázka  je,  prečo  chceme  v  tejto  oblasti 

šetriť. Zaznelo tu, že vychádzame zo skutočných potrieb. Mám obavu, či tieto skutočné  

potreby máme zmapované a v akej  výške  tie  predkladané návrhy  dosahujú skutočné 

potreby.   Celkový výnos dane pridelenej  mestu v roku 2018 je zhruba vo výške 11,8 

mil. €. Z toho na základe tohto návrhu chce mesto prerozdeliť deťom 9,7 mil. €.Keď 

zohľadníme to, že mesto sa stará o budovy v jeho správe, to je zhruba 1 mil. €, ostane 

asi  1,1  mil.  €,  ktoré  mesto  dostalo  na  účel  výchovy  a  vzdelávania  detí,  avšak  tieto 

peniaze  nie sú plánované v tejto chvíli, aby skončili v školách. Ale tieto peniaze mesto 

dostalo preto,  že tu tieto deti  máme, ich vychovávame a  to znamená, že mali  by tam 

skončiť.  Náš  návrh  je,  aby  sa  prostredníctvom  tohto  VZN  rozdelilo  medzi  školy  

a školské  zariadenia  všetkých  11 810 551  €  a to  takým  spôsobom,  ako  sa  urobil 

nápočet pre obec. To znamená, podľa nariadenia vlády 668 o  rozdeľovaní výnosu dane. 

To  znamená,  že  VZN by nerobilo  rozdiely medzi  mestskými,  štátnymi,  súkromnými  

a cirkevnými deťmi. Všetky deti sú naše a zaslúžia si našu pozornosť. 

Ján  Nosko –  myslím  si,  že  mesto  nedáva  len  tú  sumu,  ktorá  je  z  makro  vzorca 

ministerstva školstva prenesená na mestá, ale dáva tento rok do školstva 18,3 mil.  Do  

ZŠ a do areálov a tieto areály využívajú všetky deti. 

Milan Pápay – som rád, že po bezmála 6. rokoch tu stojím pred vami. Len je zmena v 

tom, že vtedy sedeli  oproti  vám zástupcovia dvoch ZŠ Okružná a Tatranská.  Dnes tu 

sedia  zástupcovia neštátnych škôl a zariadení. Rozhodol som sa dnes vám poukázať na 

pragmatické čísla, ktoré hovoria o tom, ako v skutočnosti  s fin. prostriedkami na tom 

sú  súkromné  školy,  neverejné  školy  a verejné  školy.  Ospravedlňujem  sa  možno 

kolegom  súkromnej  ZŠ  u Filipa,  ale  nemal  som  inú  možnosť  porovnania  tých  čísel 

z jednoduchého dôvodu. Napriek tomu, že vyhláška č. 9 z  roku 2006 o vypracovávaní 

správ o činnosti  škôl atď. jasne hovorí,  že všetky školy bez rozdielu sú povinné túto 

správu  vypracovať  a zverejňovať.  Jedine  súkromná  škola  u Filipa  mala  zverejnené 

správy,  tak  tie  som  použil  na  porovnanie.  Porovnávam  príjmy  zo  štátnych  peňazí  

a z iných zdrojov so ZŠ J. G. Tajovského, kde som riaditeľom. Tu je koeficient a  tu je 

číslo, ktoré hovorí o koľko viacej peňazí dostane súkromná ZŠ v porovnaní s verejnou 

ZŠ  na  základe  koeficientov  určených  nariadením  vlády  SR.  Zoberme  si  rok  2012/ 
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2013. Tam vidíme, že ZŠ u Filipa dostala 240 tis. Mala 133 žiakov.  Normatív, priemer 

na žiaka  1 806 €. ZŠ Gaštanová mala  o 150 žiakov viacej, dostala  472 tis. Normatív 

1617 €. Rozdiel v prospech súkromnej ZŠ 189 €. Rok 2014 rozdiel 233 € v  prospech 

súkromnej ZŠ. V roku 2014/2015 193 € v prospech súkromnej ZŠ, 2015/2016 rozdiel – 

642  €  pre  ZŠ  Gaštanovú  alebo  inú  verejnú  školu.   2016/2017   448  €  rozdiel.  

Upozorňujem na tieto čísla. Keď prerátame počet žiakov a  rozdiel v normatívoch, ZŠ 

u Filipa  v roku  2016/2017  mala  bezmála  80  tis.  oproti  nám,  v roku  2015/2016  mala 

naviac  o 110  tis.  €,  2014/2015  o 34  tis.,  2013/2014  o 36  tis.,  2012/2013  o 24  tis.  € 

viacej. V ďalšej tabuľke sú uvedené vynaložené finančné prostriedky na prevádzku za  

obdobie  2012-2017.  Súkromná  ZŠ  u Filipa  v roku  2016/2017  mala  na  prevádzku 

189 386  €,  my  sme  mali  o 28  tis.  menej.  ZŠ  u Filipa  v porovnaní  s našou  školou 

v priebehu  5  rokov  získala  o 516 826  €  viac  ako  naša  ZŠ.  Ročne  ZŠ  u Filipa  mala 

oproti nás naviac  103 tis. €. A na záver musím povedať, pán Baláž, že vaše deti nie sú 

88 % ale sú viac ako 100 %- tné.

Maroš Vincent – som tu ako občan, rodič. Čo sa týka tých 88 % ja nedostávam ako 

daňový  poplatník  zľavu  z daní,  ktoré  platím.  Keďže  moje  deti  chodia  do  súkromnej 

školy, kde platím nejaký poplatok za to, aby  tam bol vyšší štandard, neplatím len za  

to, aby som dofinancovával niečo, o čo je tá škola krátená. Nerozumiem, prečo sa majú 

deti diferencovať, diskriminovať podľa toho, do akej školy chodia. Rád by som to mal  

vysvetlené.  Padlo  tu,  že  súkromné  školy  majú  menšie  náklady  ako  štátne  školy.  

Neviem  z akých  údajov  vychádzajú.  Ale  za  ZŠ  Narnia,  ktorá  bola  odkúpená  do 

súkromného vlastníctva, tá tiež potrebuje rekonštrukciu, je to stará budova. Škola nie  

je  zateplená,  takže  nevidím  nejaký  rozdiel,  že  by  mali  menej  platiť  za  kúrenie,  za  

učiteľov  a tak  isto  by  ma  zaujímalo,  prečo  by  sa  mal  schvaľovať  nejaký  územný 

princíp  voľby  školy,   prečo  by  sa  mala  obmedzovať  slobodná  voľba  školského 

zariadenia  v rámci  mesta  B.Bystrica.  Týmto  sa  podľa  mňa  školy  rozmaznávajú 

a nemusia sa snažiť o skvalitňovanie svojej výučby a vždy dostanú žiakov tak či tak. 

Ján Nosko – my nediferencujeme deti. My diferencujeme a optimalizujeme náklady. 

Ing.  Milan  Lichý  FP -   poprosím,  aby  bola  daná  možnosť  vystúpiť  p.  Jurajovi 

Droppovi, konateľovi ZŠ u Filipa. 
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Hlasovanie číslo 29: návrh na vystúpenie neposlanca p. Droppu

Počet prítomných: 30    Za: 24    Proti: 2     Zdržalo sa: 4     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

Juraj Droppa – chcem len reagovať na to, čo tu bolo pred chvíľou povedané, keďže  

tam bola naša škola, tak cítim za potrebu povedať k  tomu niečo. Po prvé. Veľmi pekne 

ďakujem pánovi riaditeľovi za to,  že pochválil  školu u Filipa za to,  že jediná má tie 

informácie  zverejnené  na  webe.  Ale  na  druhej  strane  musím  povedať,   že  všetky  

informácie  aj  za  iné  školy  sú  dostupné  na  internete.  Sú  zverejnené  na  webe 

ministerstva  školstva.  Keby ste  ukázali  tabuľku vašej  školy a  školy Ďumbierskej,  tie 

rozdiely by tam boli znova. Čiže nie je podstatné, či tam bola súkromná škola verzus  

štátna škola. Aj keby ste  ukázali tabuľky dvoch štátnych škôl, tak by tam tie rozdiely  

boli.  A to  z jednoduchého  dôvodu.  Ukazovali  ste  tabuľky  prenesených  kompetencií.  

A tie tabuľky prenesených kompetencií sú niečo, čo nie je predmetom tohto rokovania.  

Predmetom rokovania sú originálne kompetencie.  Prenesené kompetencie,  tam určuje  

pravidlá štát, sú jasné, sú rovnaké pre všetkých. A vy tu rozhodujete nie o čísle, koľko 

dostane  ktorá  škola,  rozhodujete  o pravidlách.  Pravidlá  pre  financovanie  školských 

zariadení. Financovanie škôl je dané a vy do toho nemôžete hovoriť. Pri originálnych 

kompetenciách sú peniaze, ktoré prichádzajú z podielových daní, o tom rozhodujete vy 

a určujete pravidlá. A tie pravidlá určujete diskriminačne.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – najprv musím poopraviť pána primátora. Nie je dobré,  

že  tu  vnáša  do  veci  politiku.  Existuje  uznesenie  MsZ,  ktoré  požiadalo  predsedu  

školskej komisie p.Karasa, aby zvolal k tomuto bodu komisiu. Ona nebola rok zvolaná. 

Ja  za  to   nemôžem,  že  sa  k týmto  veciam  nerokovalo.  BBA sa  snažila  tieto  veci 

otvárať. Nie je to tak, že sa tento problém nahodil posledný týždeň, ale o  tomto bode 

sa  na  MsZ  rokovalo  aj  v minulosti.  Rovnako  si  myslím,  že  tu  by  nemal  byť  spor 

o školy,  ako  tu  pán  Pápay  nastolil,  ani  keby  tu  bol  boj  škôl.  Títo  ľudia,  ktorí  tu  

vystúpili  hovorili,  aby  sa  o 2  mil.  viacej  rozdelilo  pre  všetky  školy.  Oni  vôbec 

nekričali  proti  ZŠ.  Aj  túto  vec  by sme si  mali  uvedomiť.  Vieme,  že  náš  rozpočet  je  

zhruba  57,2 mil.  €.  Čiže  peňazí  sa  zdá  je  dosť.  Niektoré  peniaze  naozaj  len  prejdú 

rozpočtom. Ale aby sme vedeli, že v akých kategóriách sa pohybujeme. Počuli sme tu, 

že tie príjmy na deti v školských zariadeniach sú 11,8 mil.€, pričom  mesto rozdeľuje 

len  9,7  mil.  €.  Vieme  čo  je  to  budúcnosť  detí,  výchova  a  vzdelávanie,  ale  ak 
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nerozdelíme peniaze, ktoré prídu do mesta, tak robíme zle. Možno, že zákon povie, že  

v niektorých  prípadoch  sa  to  môže  aj  skorigovať,  že   nemusí  sa  presne  to  rozdeliť,  

zákon  to  dovoľuje,  ale  my  si  musíme  uvedomiť,  že  mali  by  sme  mať  na  pamäti  

spoločné  dobro.  A to  spoločné  dobro  je  dobro  detí.  Tak  by sa  mali  rozdeliť  aj  tie  2  

milióny.  Mesto   dotuje  rôzne  veci,  ktoré  by  dotovať  nemuselo.  Mesto  berie  úver  

a prevádzkuje AS, čo je iste ďalšia ťarcha na pleciach tohto mesta. Mesto do tohto išlo.  

Ale  v prvom rade  by  sme  mali  dbať  na  to,  aby sa  spravodlivo  rozdelilo  to,  čo  sem 

prišlo. A ak tých takmer 12 mil. do tohto mesta prišlo, tak by sme tým školám mali dať  

cez  tie  originálne  kompetencie  a nie  nejako  inak.  Dokonca tú  pripomienku k návrhu 

VZN,  ktorú  predložili  školy,  hovorili  o rozdelení  zhruba  o 1  mil.  menej,  pretože  sa 

dajú   odpočítať  náklady na  správy budov  a vlastne  v tomto  smere  si  myslím,  že  tie 

súkromné a cirkevné školy boli v niečom aj korektné, že si povedali, že sa dá urobiť aj 

kompromis.  Ďalej  tu  máme   nerovnaký  meter  88  % a 100  %.   88  % je  v súlade  so 

zákonom,  ale  v súlade  je  aj  100  %.  Čo  chceme  v tomto  meste?  Chceme  tieto  deti 

diferencovať,  chceme  tu  mať  napätie,  alebo   chceme  naozaj  túto  vec  riešiť.  Naozaj  

dieťa je  dieťa a rozdiely robiť  je  nie  korektné  z hľadiska morálky.   Na základe toho 

dávam návrh na uznesenie:  aby boli započítané aj tie peniaze vo výške 2 mil. €, ktoré  

do  mesta  prídu  a zatiaľ  nie  sú  rozdeľované.   MsZ schvaľuje  zmenu § 2 pís.  B čís.7  

takto:  Dotácia  na  jeden  výkonový  ukazovateľ  v  cirkevných  a súkromných  školách 

a školských zariadeniach, zriadených na území mesta B.B. sa poskytuje vo výške 100  

%. Po druhé: prílohu č. 1 Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a  prevádzku 

na jeden výkonový ukazovateľ na rok 2018 uvedené v  Eur takto: dieťa MŠ 2 297,57, 

dieťa  špeciálnej  MŠ  pre  deti  so  ŠVVP vo  veku  od  3  rokov  –  5 739,71,  žiak  ZUŠ 

v individuálnej  forme  vzdelávania  –  1 237,15,   žiak  ZUŠ  v skupinovej  forme 

vzdelávania -  403,97, žiak ZŠ v školskom klube detí  504,96, dieťa CVČ detí  92,58, 

potencionálny  stravník  –  žiak  ZŠ  151,49,  poslucháč  jazykovej  školy  –  42,08,  dieťa 

súkromného  centra  špeciálno-pedagogického  poradenstva  168,32.  Tieto  čísla  ste  

dostali  v mailoch  a sú  aj  v pripomienkach,  ktoré  školská  komisia  dostala  a ktoré  aj 

vyhodnocovala. 

Ján Nosko – v priebehu celého roka nebola ani jedna iniciatíva z vášho klubu, aby sme 

sa bavili o tejto téme. Do školstva pôjde tento rok 18,3 mil. €.
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JUDr.  Martin  Adamec –  to  VZN,  keď  predložíte  túto  zmenu  a čísla,  ktoré  ste 

nadiktovali  nevychádzajú z výpočtu skutočnej  potreby,  v zariadení  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta B.Bystrica. Tie čísla ste vypočítali cez jednotkový bod, tým pádom,  

ak by sa prijal váš návrh, tak si myslím, že to VZN by bolo neúčinné a  nedalo by sa na 

základe neho pracovať. 

Prof.  MUDr.  Svetozár Dluholucký, CSc.  FP -  ja len na predrečníka.  Ak som dobre 

sledoval, tak sa hovorilo o 12 mil. a že sa minulo len 9 mil. na školstvo a pán primátor 

povedal, že to bolo 18 mil. Načo tu hovoríme o 9 mil. keď tu pán primátor povedal, že 

tu ide o 18,3 mil. €. A druhá taká poznámka. Aj pán primátor a aj ja sme pediatri a sme 

profesne zameraní na starostlivosť o deti a máme  v krvi. 

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA – počas tých skoro 4. rokov tu stojím prvý krát. 

Mal som to v pláne pri inom nezmysle, a to bola kúpa autobusovej stanice. Ale vtedy 

ste prehodili bod programu tak, aby sme to s kolegyňou nestihli. Rád by som bol, aby 

sa toto nechápalo ako nejaké predvolebné vystúpenie, lebo ja už tretí rok upozorňujem 

na to isté. Všetci platíme  rovnaké dane, ale nie všetci máme potom rovnaký prístup ku 

vzdelaniu. Preto som veľmi rád, že sa zaktivizovala aj občianska spoločnosť. Som  rád,  

že tu máme dnes zástupcov súkromných a cirkevných škôl. Tak isto som rád, že zaznel 

hlas aj z mestskej ZŠ. Vypočuli sme si množstvo čísel. Ja som pripravil tiež návrh na  

uznesenie. Zrovnoprávnime všetky naše deti v meste. Nevidím dôvod na to, aby sme tu 

mali o 12 % menšie žalúdky. Na túto tému som upozorňoval pri rozpočte v  decembri. 

Zatiaľ  sme  tu  na  túto  tému  diskusiu  neviedli.  Bolo  tu  niekoľko  pokusov,  aby sa  tá  

komisia zišla ale nikdy sa tak nestalo. Pravdou je to, že tu máme diskriminačný prístup  

k deťom v tomto  meste.  A to  by  sme  si  nemali  dovoliť.  Máme  tu  príklad  z  Banskej 

Štiavnice a zo Žiaru nad Hronom, ktorý hovorí o tom, že sa to dá, keď sa chce a keď je 

politická  vôľa.  A máme  tu  rok,  aký  toto  mesto  ešte  nezažilo,  pokiaľ  ide  o  príjmy 

z podielových  daní.  Nášmu  mestu  sa  výborne  darí  a  nevidím dôvod  na  to,  aby  sme 

diskriminačne  pristupovali  k našim  deťom.  Preto  prosím,  aby  sme  pri  hlasovaní 

prehodnotili   názory,  ktoré  sme tu  3 roky prezentovali  a  ukázali,  že  sa  vieme spojiť 

v prospech tých, na ktorých nám najviac záleží, našich detí. Ak neprejde uznesenie, tak  

potom by som poprosil,  aby sa hlasovalo aj  o mojom uznesení:  Mestské zastupiteľstvo 

žiada primátora mesta  Banská Bystrica,  aby bezodkladne zabezpečil  zmenu VZN o určení 

výšky  finančných  príspevkov  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy, 
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poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených 

na území mesta Banská Bystrica tak, aby bol pomer ročnej výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ na rok 2018 uvedený v EUR rovnaký pre 

školy a školské zariadenia  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Banská Bystrica ako aj  pre 

cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia.

Ing. Milan Lichý FP – mesto môže rozdeliť 40 % z výnosu podielových daní. Ale my 

môžeme dať aj viacej pre školy. Sľubovali sme, že sa budeme venovať školstvu a  tých 

40 % rozdelíme. Myslím si, že sú priaznivé časy na to, aby sme to spravili a  aby sme 

dali na školy viacej ako 40 %.

RNDr. Ladislav Topoľský – na úvod si  dovolím povedať na poslanca Klusa a aj  na 

pani poslankyňu Dubačovú, že bol by som rád, keby ste v  NR dali návrh nie minimálne 

88 % ale 100 %. Mám radosť, že konečne na MsZ sa rozoberá problém školstva. Ale  

som smutný z toho, že keď sa hovorí o školstve a rozoberá sa, tak je to o peniazoch. To 

je  najväčší  problém  tohto  školstva,  peniaze.  Je  to  smutné,  že  len  o  peniazoch  sa 

bavíme. A po tretie chcem prehlásiť, že som veľmi rád, že existuje súkromné školstvo 

a cirkevné školstvo. Nie som váš predstaviteľ, ale v  tom vejári ste potrební. Ja chcem 

povedať,  že  verím  číslam  a dnes  sa  tu  hádzali  čísla.  Najprv  bol  1  mil.,  že  chýba, 

potom bolo, že 2 mil. chýba. A to som počul z vedenia mesta, že do školstva sa nedáva 

12 mil. ale bude to 18 mil. Čiže dostanú to všetky deti. A  to nejde len na stravovanie, 

na mzdy a na prevádzku, ale ide to aj  do školských športových areálov a  neverím, že 

na tie školské areály vbehnú len deti z verejných škôl. Dovolím si citovať jednu vetu, 

ktorá  hovorí,  že  výšku   fin.  prostriedkov  pre  školy  a  školské  zariadenia  schvaľuje 

a mení  v priebehu  kalendárneho  roka  MsZ  formou  VZN.  Neviem  ako  dopadne 

hlasovanie. Ale môže  sa to meniť v priebehu kalendárneho roka. To znamená, že keď 

prídu predstavitelia súkromných a cirkevných škôl a zariadení a po polroku povedia, že 

tu sú naše čísla, nám nevychádzajú, vy ste nás obrali  o peniaze, žiadame, aby  ste to 

zmenili.  Čo  sa  týka  poplatkov.  Chceme  tu,  aby   všetci  boli  rovní.  Pán  riaditeľ  to  

povedal pekne. Neporovnávajme originálne kompetencie a prenesené kompetencie. Ale 

keď chceme byť  všetci  rovnakí,  tak nech sú  aj  prenesené,  a nie  ako tie  čísla,  čo  tu 

ukazovali,  ale  potom  nech  dostanú  aj  v originálnych  kompetenciách  všetci  100  %. 

Potom sme rovní. A hovorí sa v tom liste, čo ste oslovovali poslancov, že tieto školy,  
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súkromné a cirkevné riešia  chýbajúce kapacity.  Nemyslím si,  že  by chýbala v  našich 

verejných školách kapacita. Ak by zanikla nejaká cirkevná alebo súkromná škola, tak  

toto  mesto  je  povinné  ich  deti  vzdelávať.  Ale  sa  tam  hovorí,  že  rozvíjajú  moderné  

trendy vo vzdelávaní.  Ste alternatíva. A ak porovnávame, že tie mestá dali a tie nedali, 

ja  poviem,  že  Nitra  dala  88  %,  Trnava  88  %,  Košice  88  % ale  Prešov dáva  100  % 

a Žilina 90 %. To znamená,  v tých  mestách čo ste  povedali,  pýtam sa,  koľko je  tam 

súkromných  škôl  a cirkevných.  Ja  predpokladám,  že  menej.  Možno  bude  o  tomto 

rozhodovať štát  a možno to je  riešenie.  Bolo tu  veľa povedané.  Dovoľte mi povedať 

jeden  príbeh  na  záver,  ktorý  je  skutočný.  Keď  Nemci  potlačili  Varšavské  povstanie  

a ten opar z tých ruín posledné dni opadol, tak naraz tam sa objavil jeden krásny nápis:  

Verím v slnko, aj keď ho nevidím, verím v lásku, aj keď ju necítim, verím v Boha, aj 

keď mlčí a ja vo všetkej skromnosti a úcte k tomu autorovi, že ja verím v tie deti, ktoré 

sú tu, ale sú aj inde, v iných školách, v našom meste, ja verím, že budú múdrejšie ako 

sme my. 

Doc. PhDr. Martin Klus,  PhD.,  MBA FP – áno,  je dôležité  tento problém riešiť  na 

úrovni  NR  SR,  aby  tu   nebol  priestor  na  takéto  podľa  môjho  názoru  na  zbytočné 

diskusie  a určite  sa  s kolegyňou  Dubačovou  poradíme,  akým  spôsobom  sa  postaviť 

k legislatívnej iniciatíve. A druhá vec.  A to je práve to, čo spomínal aj  pán Baláž, ak 

ste  spomínali  rovnaký  prístup  a alternatívu  u súkromných  a cirkevných  ZŠ,  tak  si 

spomeňme na tie čísla, ktoré povedal vo svojom príspevku. Ak 12 %  zoberieme a  12 

% niekomu pridáme, tak tu máme 24 % diskrimináciu.

Mgr. art. Viera Dubačová FP – veľmi rada pripravím takýto zákon,  ako povedal pán 

poslanec  Topoľský,  ale  poprosím  vás  o podporu,  bude  to  veľmi  dobrý  signál,  že  to 

myslíte úprimne.

PhDr. Vladimír  Sklenka – najskôr by som nadviazal na kolegu Topoľského a  povedal 

by som jednu vec. Tento problém sa tu ťahá 9 rokov, keď som nebol ešte ani poslanec  

a vždy sa to rieši. Moje deti chodia do  verejnej školy. Ja rovnako som v  školskej rade 

v ZŠ v Podlaviciach. Ja si cením všetky školy v meste rovnako a aj prácu učiteľov. Ja 

som vyštudovaný učiteľ a určite by som im neubral. Čo sa týka toho financovania 88 

%,  100  %,  treba  povedať,  že  sa  mesto  mohlo  rozhodnúť  a  dať  100  %.   Na  základe 
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poslednej komisie, kde boli prítomní aj riaditelia súkromných a  cirkevných škôl som sa 

rozhodol a aj po porade s vedením mesta podať nasledovný návrh na uznesenie MsZ:

s ch v a ľ u j e

1. zmeny a     doplnky v návrhu   Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica 
č...../2018  o určení  výšky  finančných  prostriedkov  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica ( ďalej len „VZN“), 
v     nasledovnom rozsahu:    

I. zmenu  spočívajúcu  v     nahradení  pôvodného  slova  „potencionálny“  slovom   
„potenciálny“   a     to v     celom texte VZN ( vrátane príloh č.1 - 4e) ;  

II. zmenu v § 2 časť A, ods. 4  VZN,   ktorou sa vypúšťa text druhej vety tohto 
ustanovenia.

III.  zmenu v § 2 časť B, ods. 6  VZN,   ktorou sa vypúšťa text druhej vety tohto 
ustanovenia. 

IV.  zmenu  v §  2  časť  B,  ods.  7   VZN,  ktorou  sa  pôvodné  ustanovenie  mení 
a dopĺňa,  v znení:

7. Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ v cirkevných a súkromných školách a školských 
zariadeniach zriadených na území mesta Banská Bystrica, sa poskytuje vo výške 88 % zo 
sumy  určenej  na  mzdy  a  prevádzku  na  dieťa,  žiaka  a poslucháča  školy  a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica,  pokiaľ toto VZN ďalej 
neustanovuje inak. Suma poskytovanej dotácie sa  zaokrúhľuje na dve desatinné miesta 
nahor.

V. zmenu v § 2 časť B, VZN, ktorou sa za odsek 7 dopĺňa do pôvodného textu nový 
odsek 8, v znení:  

8.  Dotácia  vo  výške  100  % zo  sumy  určenej  na  mzdy  a  prevádzku  na  stravovanie 
potenciálneho  stravníka  -  žiaka  základnej  školy  v  zariadení  školského  stravovania  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa poskytuje:

a)  na  potenciálneho  stravníka  -  žiaka  cirkevnej  základnej  školy,  zriadenej  na  území 
mesta Banská Bystrica, ktorej súčasťou je cirkevné zariadenie školského stravovania - 
školská jedáleň pri základnej škole;

b)  na potenciálneho stravníka – žiaka cirkevnej základnej školy,  ktorej zriaďovateľ je 
zároveň   zriaďovateľom  cirkevného  zariadenia  školského  stravovania  -  školskej 
jedálne;

c)  na potenciálneho stravníka -  žiaka súkromnej  základnej  školy,  zriadenej  na území 
mesta Banská Bystrica, ktorej súčasťou je súkromné zariadenie školského stravovania 
- školská jedáleň pri základnej škole;

d)  na potenciálneho stravníka – žiaka súkromnej základnej školy, ktorej zriaďovateľ je 
zároveň   zriaďovateľom  súkromného  zariadenia  školského  stravovania  -  školskej 
jedálne.  

 Suma poskytovanej dotácie sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.
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VI. zmenu v § 2 časť B, VZN, ktorou sa po doplnení nového  odseku 8.  pôvodný odsek 8. 
prečísluje na odsek 9.

VII. zmenu v Prílohe č. 1 VZN, ktorou sa pôvodný text Prílohy č. 1 mení a v celom rozsahu 
 nahrádza novým textom Prílohy č. 1, v znení:  

Príloha č. 1

Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden 
výkonový ukazovateľ, na rok 2018 uvedená v EUR

Výkonový ukazovateľ

Školy a školské 
zariadenia 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
Banská Bystrica

Cirkevné 
a súkromné školy 
a školské zariadenia 
zriadené na území 
mesta Banská 
Bystrica 

Dieťa materskej školy 2189,95 1927,16

Dieťa špeciálnej materskej školy pre deti so ŠVVP 
vo veku od 3 rokov X 5051,55

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vzdelávania 1124,54 989,60

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vzdelávania 367,12 323,07

Žiak základnej školy v školskom klube detí 429,31 377,79

Dieťa centra voľného času detí 104,85 92,27

Potenciálny stravník - žiak základnej školy v zariadení 
školského stravovania            117,29 103,22

Potenciálny stravník - žiak základnej školy, ktorej 
súčasťou je  zariadenie školského stravovania - školská 
jedáleň pri základnej škole  a/alebo  potenciálny 
stravník - žiak základnej školy,  ktorej zriaďovateľ je 
zároveň zriaďovateľom  zariadenia školského 
stravovania - školskej jedálne

117,29 117,29

Poslucháč jazykovej školy X 37,03

Dieťa súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva X 148,14

Mgr. Vladimír Pirošík FP – chcem poprosiť pána poslanca Sklenku, aby nám preložil 

to čo povedal do zrozumiteľnej reči. Lebo buď sa dá  byť presvedčený, že existujúci  
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model  je  spravodlivý,  tak  ako  si  to  myslí  vedenie  mesta  a kolegovia  sediaci  oproti, 

alebo chceme žalúdky dorovnať tak, ako si to  dlhé roky myslíme my ostatní, a  toto je 

taký „mačko-pes“. Každý návrh musí mať dôvodovú správu, odôvodnenie tento návrh 

nemal.

PhDr. Vladimír  Sklenka FP – treba povedať,  že sa jedná o každé zariadenie,  ktoré 

má pri svojej inštitúcii kuchyňu. Stále sa na tej komisii jednalo o  tom, že sú náklady na 

prevádzku  kuchyne.  Samozrejme,  môžeme  zmeniť  všetko.  Ja  som  sa  snažil  aspoň 

z časti vyhovieť zriaďovateľovi, ktorý má tu kuchyňu pri svojom školskom zariadení. 

Ing. Igor Kašper FP – ja som stále nepochopil ako to je. Má sa tu dorovnať na 100 %  

len cirkevnej kuchyni?

PhDr. Vladimír  Sklenka FP – tam je to napísané, že všetkým školám, ale je pravda, 

že len táto škola má kuchyňu. Ak si kuchyňu zriadi súkromná škola, tak bude dotovaná  

rovnako tými 100 %.

MUDr. Ludvik Nábělek – zo strany oponentov prijatia VZN tu opakovane zaznievajú 

slová  spravodlivosť  a diskriminácia.  Mám   však  pocit,  že  v nenáležitých,  v každom 

prípade  jednostranne  podávaných,  a teda  či  už  nevedomky  alebo  cielene  aj 

zavádzajúcich  súvislostiach.  Chceme  zabezpečiť  rovnaké  možnosti  vzdelávania  pre 

všetky školopovinné deti v B.Bystrici, poskytnúť im rovnakú štartovaciu čiaru na ceste 

do  života  bez  ohľadu  na  sociálne,  náboženské  či  etnické  prostredie,  z  ktorého 

pochádzajú.  Rád  by  som veril,  že  nikto  v tejto  sále  si  nemyslí,  že  deti  zo  sociálne 

slabších  rodinných  pomerov  sú  menej  talentované  ako  ich  rovesníci,  ktorí  mali  pri  

narodení  viac šťastia.  Zdôrazňujem, že teraz nehovoríme o  štúdiu na Harvarde alebo 

Oxforde.  Hovoríme  o základnom  školstve  a vzdelávaní,  ktoré  je  povinné.  Ako  ste 

možno zaregistrovali,  najnovšia  štúdia  medzinárodnej  organizácie,  ktorá  bojuje  proti  

chudobe  poukazuje  na  stále  sa  roztvárajúce  nožnice  sociálnej  nespravodlivosti,  keď 

podľa posledných sledovaní 1 %  ľudí vlastní až 80 % z celosvetového majetku. Je to 

trend,  ak  sa  ho  nepodarí  zvrátiť  privedie  ľudstvo  do  katastrofy.  Je  teda  našou  

povinnosťou  nezakladať  rozdiely  v budúcich  možnostiach  uplatnenia  už  v ranom 

školskom  veku.  Neštátne  školské  zariadenia  vznikli  preto,  aby  poskytli  možnosť  

spomínanú  rovnosť  šancí  nejakým  spôsobom  narušiť.  Či  už  výberovým  prijímaním 
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žiakov na základe schopností  alebo ochoty platiť  príslušné  školné,  alebo reguláciou  

počtu  prijímaných  žiakov  s cieľom  zabezpečenia  normatívov.  Jedno  i druhé  vedie 

k nakloneniu  pomyselných  misiek  na  váhach  v ich  prospech.  Nespravodlivosť, 

diskriminácia?  V prípade  rovnakých  platieb  pre  štátne  i neštátne  školské  zariadenia 

určite  áno,  lenže  akosi  práve  v opačnom  garde.  Mimochodom  nikto  neprišiel 

s návrhom  prerozdeliť  neštátnymi  zariadeniami  vyzbieraný  balík  platieb  všetkým 

školám  a všetkým  žiakom  rovným  dielom.  Je  našou  povinnosťou  dbať  o vzdelanie 

našich detí. Kým však nie je inak zabezpečený jednoznačný spôsob dodržania rovnosti  

prístupu k vzdelaniu  aj  pre  tých,   ktorí  si  z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť,  alebo 

nechcú  za  základné  povinné  vzdelanie  priplácať,  považujem  predložené  VZN  za 

spravodlivé a budem zaň hlasovať. 

Ing. Milan Lichý – nie je ľahké vystúpiť teraz po vznesených argumentoch na jednej  

a aj na druhej strane. Napriek tomu sa pokúsim poprosiť o  podporu. To, čo predniesol 

poslanec Sklenka, áno, na MsR som požiadal pána primátora, aby sa rokovalo, aby sa 

nezatvárali  dvere  a aby sa  odstránili  aspoň tie  najväčšie  nespravodlivosti.  Možno na  

základe návrhu pána Sklenku sa odstraňuje jedna nespravodlivosť, ale tie ostatné veci  

tam ostávajú.  Je  dobré,  že  vedieme túto  debatu.  Mala  už  odznieť  na  pôde MsZ,  ale  

mala odznieť na komisii a na stretnutiach so zriaďovateľmi. Myslím, že je náš  záujem 

a aj záujem pána primátora, aby rokoval so všetkými inštitúciami a  učiteľmi na území 

tohto mesta,  pretože ich zmysel  života je  učiť.  Nejde o to,  aby súkromné školy mali 

nejaké zisky, ale aby zisk mal z toho naše mesto v tom duchovnom obzore našich detí. 

Ťažko  teraz  viem  podporiť  komplikovaný  návrh  pána  Sklenku.  Skúsim  dať  ďalší  

pozmeňujúci návrh: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

Zmenu znenia:

- § 2 písm. B ods. 7: Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ v cirkevných a súkromných 

školách  a školských  zariadeniach,  zriadených  na  území  mesta  Banská  Bystrica  sa 

poskytuje vo výške 100 %.

- Príloha  č.  1  ročná  výška  finančných  prostriedkov  na  mzdy  a prevádzku  na  jeden 

výkonový ukazovateľ na rok 2018 uvedená v EUR takto:

Výkonový  ukazovateľ:  Dieťa  materskej  školy,  Školy  a školské  zriadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica -  2189,95. Cirkevné a súkromné 
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školy a školské zariadenia  – 2189,95.  Dieťa špeciálnej  materskej  školy pre deti  so 

ŠVVP vo veku od 3 rokov, Školy a školské zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta  B.Bystrica  – X, Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia  – 5740,40. 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania, Školy a školské 

zariadenia  v  zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta  B.Bystrica  –  1124,54.   Cirkevné 

a súkromné školy a školské zariadenia – 1124,54.  Žiak základnej umeleckej školy v 

skupinovej  forme  vzdelávania.  Školy  a školské  zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta  B.Bystrica  –  367,12.  Cirkevné  a súkromné  školy  a školské 

zariadenia  – 367,12.  Žiak  základnej  školy v školskom klube detí.  Školy a školské 

zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta  B.Bystrica  –  429,31.  Cirkevné 

a súkromné  školy  a školské  zariadenia  –  429,31.  Dieťa  centra  voľného  času  detí. 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta B.Bystrica – 104,85. 

Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia – 104,85. Potencionálny stravník – 

žiak základnej školy.  Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

B.Bystrica  –  117,29.  Cirkevné  a súkromné  školy  a školské  zariadenia  –  117,29. 

Poslucháč jazykovej školy.  Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta B.Bystrica – X. Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia – 42,08. Dieťa 

súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta  B.Bystrica  –  X.  Cirkevné  a súkromné  školy 

a školské zariadenia – 168,34.

RNDr. Ladislav Topoľský FP – Milan, teraz si hodil čísla, tak ako povedal kolega Pirošík, 

zahltil  si  nás  číslami.  Neviem  teraz  podľa  akej  metodiky,  akého  vzorca.  Malo  to  prísť 

dopredu, potrebujem to dostať do ruky.  Mali by sme o tomto celý rok debatovať.  Mali  si 

k tomu sadnúť riaditelia, mali si k tomu sadnúť odborníci. 

Ľubomír Motyčka FP –  je  tu  veľa  skrytých emócií  i  veľa  skrytej  politiky.  Viem to 

podľa  tých  40  mailov,  ktoré  som dostal,  približne.  Dnes  sa  to  uzavrelo  dokonca  aj  

vyhrážaním  sa  v jednom  prípade.  V každom   prípade  nám  treba  riešiť  danú 

problematiku.  Vzhľadom na  množstvo   návrhov  rád  podporím  návrh  pána  Sklenku,  

ostatné zmeny nie.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – tú diskusiu mal iniciovať pán poslanec Karas. Ja za to 

nemôžem, že v školskej komisii toto nebolo. Vraj tam bolo nejaké napätie medzi ním 

a pánom  Droppom,  a pánom  prednostom.  Bolo   uznesenie  MsZ  a čo  je  väčšie  ako 
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uznesenie  MsZ?  Do toho  mali  byť  rodičia  a  aj  učitelia  vtiahnutí.  Druhá  vec.  Milan 

Lichý predniesol kompromis voči môjmu, že teda sa nedotýka tých 2 mil.,  ale hovorí  

o tom, že všetkým školám dať 100 %. Aj cirkevným a aj necirkevným, že tie položky 

budú rovnaké. My v tých pripomienkach tieto čísla máme. Nie je to nejaká nová vec. 

Daniel  Karas  FP -   neviem  o akom  napätí  hovoríte,  ja  som  bol  v kľude  a aj  pán 

prednosta bol v kľude. Hostia mali trošku emócie, ale ja za to nemôžem. V  roku 2017 

sme mali 7 komisií. Na troch komisiách prišiel pán Droppa. Komisia je verejná, máte  

tam svojich zástupcov, ktorí by vás mali informovať o tom, že čo sme tam robili. V I. 

polroku sme sa zaoberali VZN potrebnými pre toto mesto a  aj dotáciami. V II. polroku 

sme mohli túto tému otvoriť. Ale keďže neprišiel nejaký návrh ani od vás, tak sme toto  

v podstate neriešili. Na jednej komisii pán Kútik vysvetľoval kompletne celú tabuľku  

a nie som si teraz vedomý, či tam boli vaši členovia alebo nie. 

Ing. arch. Hana Kasová FP – ja len pripomeniem, že pred rokom sme tu sedeli  pri 

schvaľovaní tohto VZN, bolo prisľúbené, že bude diskusia v  rámci školskej komisie za 

prizvania všetkých zriaďovateľov, všetkých súkromných, cirkevných, neštátnych škôl 

s pozvánkou pre všetkých poslancov,  aby sme si  vedeli  spraviť  názor a  tu  rozhodnúť 

o peniazoch,  ktoré ideme rozdeliť.

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.  FP – musím sa ohradiť, pretože na komisiách prvých troch, 

keď tam bol prítomný aj zástupca neverejných škôl sa povedalo,  že sa budeme tomu 

venovať v druhom polroku. Vy ste to zvolanie komisie nezvolali. Ja som bol aj na tej 

komisii, kde pán Kútik hovoril tie čísla a tam sme sa bavili o tom, že sa stretneme aj 

s ostatnými neverejnými školami. 

Daniel Karas FP – ja by som rád zareagoval. Áno, sľúbil som to. Tak isto mohol prísť  

návrh aj z vašej dielne. Lebo ste tak isto platným členom komisie. V rôznom ste mohli 

predložiť  návrh  a mohli  sme riešiť  tieto  problémy.  Tu neriešme problémy len  ja,  ja,  

alebo vy, vy. Keď sa mám vracať k dochádzke, tak sa k tomu ani nebudem vracať, pán 

Štrba, ako ste chodili za posledné 3 roky na komisiu.

Ing. Igor Kašper – som rád, že konečne sa táto miestnosť zaplnila. Ja som si niekoľko 

krát  prečítal  všetky  argumenty.  Stretol  som  sa  so  zástupcami  či  už  súkromných,  
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cirkevných škôl alebo škôlok. Odpovedal som na každý mail. Áno, máte pravdu, že by  

sme nemali  deliť  deti  v tomto meste,  že  platíte  rovnaké dane.  Súhlasím aj  s  tým,  že 

podielové dane tento rok prišli vyššie do tohto mesta ako po minulé roky, a  že každý 

by mal pocítiť prísun týchto finančných prostriedkov. Dovolím si povedať aj to, s  čím 

nesúhlasím.  A to  je  to,  podľa  tých  vašich  argumentov,  ktoré  ste  nám  dávali,  že 

súkromné škôlky nie sú  zriaďované za účelom zisku. Ja si myslím, že sú a  naozaj im 

to  nezazlievam.  Ja  nie  som odborník  na  školstvo,  budem sa  riadiť  rozumom.  Mám 

otázku,  že  či  v prípade   100  % financovania,  či  vy,  ako  zriaďovatelia  súkromných, 

cirkevných škôl, či znížite poplatky rodičov za školné. Alebo iné poplatky. 

PhDr.  Marcel  Pecník –  pôvodne  som  ani  nechcel  vystúpiť  k tejto  tematike.  Je  tá 

dnešná vysoká účasť verejnosti a aj tá diskusia, ktorá nie je jednoduchá a miestami je 

aj iskrivá, to je doklad toho, že  naozaj sa jedná o  problém, ktorý treba riešiť a možno 

nie  iba školská komisia  alebo také grémium akým je,  také konečné grémium, k  tejto 

záležitosti,  akým  je  MsZ  sú  jediné  miesta,  kde  sa  týmito  vecami  treba  zaoberať.  

Nebudem hovoriť o tom, aké dôležité je školstvo pre spoločnosť.  Aké je školstvo, takí  

sme potom aj my všetci.   Čiže ja to považujem za najdôležitejšie čo je. Ale chcel by 

som  upriamiť  vašu  pozornosť  na  to,  že  pred  určitým  časom  bežal  proces   akéhosi  

pokusu  o reformu  školstva  SR.  Ten  proces  sa  volal  „Učiace  sa  Slovensko“.  Bol 

predložený  rozsiahly  materiál,  pasport  určitých  východísk  nielen  k obsahu  ale  aj 

k organizácii  a financovaniu  vzdelávania.  Mal  som  k nemu  mnohé  pripomienky. 

Odporúčam  ho  všetkým,  aby  ste  si  ten  materiál  pozreli  a  pripomienkovali  ho.  Tá 

diskusia,  ktorá  tu  je  vyplýva  možno  aj  z toho,  že  tu  prebehol  určitý  proces 

decentralizácie  a štát  presunul v podstate tú úlohu financovania a organizácie škôl na 

obce.  Ja  sám  som  si  nie  istý,  či  to  takto  má  byť.  Nechcem  teraz  debatu  prenášať  

z konkrétneho meritórneho problému, ktorý tu dnes riešime niekde inde. Ale vyzývam 

všetkých,  ktorým záleží na tom, ako sa financuje a  organizuje školstvo, aby sa do tejto 

diskusie  zapojili.  Dal  som jeden  z návrhov,  a to  začať  uvažovať  z centrálnej  úrovne 

štátu nad tým, či súčasný spôsob financovania a  organizácie školstva je v poriadku. To 

považujem  za  jadro  problému.  Chýba  mi  širší  záujem  verejnosti,  najmä  odbornej  

verejnosti.  Tiež  mi  chýba  viac  diskusie  k téme,  či  88  % alebo  100  %.   Nech  už  to 

dnešné  hlasovanie  dopadne  akokoľvek,  využime  ten  priestor  v rámci  demokracie 

a urobme  diskusiu  o tom,   nájdime  si  platformu  a rozprávajme.  Ale   nediskutujme 

o tom,  že  ktorá  škola  je  lepšia  a ktorá  horšia.  Lebo  aj  v tomto  súhlasím  s pánom 
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poslancom Topoľským,  že  súkromné  školy  nie  sú  horšie  ako  štátne   a  najmä  v tom 

duchu, že nie sú horšie, v tom zmysle treba tú rôznorodosť, aby sa dalo porovnať. Ale 

mne tu chýba diskusia o tom, aké sú presné a konkrétne napr.  ekonomické vstupy do 

fungovania  školy.  Hovorí  sa  tu  o budovách,  platoch,  o zabezpečení  vzdelávania  atď. 

ale ja teraz neviem v tejto chvíli si vyhodnotiť, že či je tu  taká citeľná disproporcia. 

Nevidím  všetky  čísla.  Po  ďalšie  by  som  chcel  upriamiť  pozornosť  aj  na  vstupy 

v podobe  napr.  žiakov.  Tiež  treba  vyštrngať,  či  tam  platí  pri  prijímaní  nejaký 

teritoriálny aspekt. Či je tam nejaká povinnosť prijať za každú cenu v  rámci školského 

obvodu,  kontra  možnosť  prijať  aj  nejakých  iných  žiakov.  Na  toto  odpoveď  teraz 

nemám.  Diskutujme  o tom,  ak  prijmeme  dnes  nejaké  rozhodnutie,  nie  je  konečné. 

Sadnime si  za  stôl  a vyriešme tieto veci.  Výsledok tohto  možno aj  nás  prekvapí.  Na 

záver, keď vidím o akých peniazoch tu rozprávame, tak sa chcem jednou vetou vrátiť 

k zrušeniu  ZŠ  v Šalkovej,  ktorá  bola  najstaršou  a najdlhšie  fungujúcou  školou  na 

území mesta a jej  zrušenie dodnes považujem za veľkú hanbu a veľký omyl.

Ing.  arch.  Ľudmila Priehodová –  mňa by tiež zaujímala  odpoveď na otázku,  ktorú 

položil  Ing.  Kašper.  Dávam  návrh,  aby  mohla  vystúpiť  pani  Krnáčová,  z  cirkevnej 

školy a dala odpoveď na tú otázku.

p.  Krnáčová –  ďakujem,  že  ste  prišli  s takým  návrhom,  ktorý  sa  týka  cirkevnej 

školskej  jedálne,  aj  keď  sú  to  vlastne  peniaze,  hovoríme  o 1,1  mil.,  a  čo  sa  týka 

školskej jedálne tak prispejete sumou 6 tis.€, sú to neporovnateľné peniaze. Ale máme  

aj  školský  klub  detí  a máme  aj  MŠ  a musím  povedať,  že  v školskom  klube  my 

vyberáme tak isto ako je to v mestských školách 10 € mesačne, v MŠ o 1 € viac a ak 

dostaneme ten príspevok, tak určite znížime tento poplatok. 

RNDr. Ladislav Topoľský FP -  ja sa ešte chcem spýtať, že ak nedostanete tých 100 

% či vyžijete.

p. Krnáčová – veľmi ťažko ale budeme musieť zvýšiť ten poplatok. 

Ing.arch.  Hana  Kasová  FP –  na  základe   VZN,  ktoré  sme  v októbri  schválili, 

príplatok  na  žiaka   v našej  škole,  mestskej,  je   1,21  €,  príspevok  v neštátnych 

zariadeniach je na obec 1,58-1,59 €.  To je ten rozdiel,  ktorý musia rodičia doplácať.  
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Naše  VZN,  ktoré  tu  máme  predložené  tento  rozpočet  ešte   kráti,  dopad  bude  

pravdepodobne  taký,  že  sa  bude  musieť  navýšiť.  To  znamená,  že  výsledok  nášho 

ekonomického rastu mesta  a aj  štátu  sa  prevedie do toho,  že rodičia  budú zvyšovať 

poplatky. Bavíme sa teraz o strave pre deti a o školskom klube.

JUDr. Martin Adamec – ja si nemyslím, že to čo ste povedali pani poslankyňa je tak, 

ako  ste  to  povedali.  Asi  ste  hovorili  o sumách  na  surovinu.  Mestské  školy vyberajú 

1,09  € na  surovinu,  plus  je  tam nejaká  réžia.  A ja  si  myslím,  že  aj   tak,  ako aj  pán 

primátor  v úvode  spomínal,  tá  energetická  efektívnosť  tých  nehnuteľností,  ktoré  sú 

v majetku mesta je ďaleko náročnejšia než energetická efektívnosť a  náklady spojené 

s prevádzkou  súkromných zariadení.  Dlhé  roky súkromným zariadeniam stačí  88 % 

bez toho, aby zvyšovali poplatky či už na jedlo, réžiu.

Ing.  Karol  Konárik  FP –  počuli  sme  odpoveď  pani  Krnáčovej  ohľadne  tých 

cirkevných škôl. Ale mňa by zaujímala odpoveď aj od pána  riaditeľa súkromnej ZŠ.

Juraj Droppa – mali ste sa spýtať  predtým všetkých 23 zariadení. A  po druhé. Zdroje 

financovania štátnych a neštátnych sú úplne rovnaké.  To znamená, že v zákone je 10 

bodov, čo môže prijímať štátna škola a čo môže neverejná škola. Je to presne to isté. 

To znamená,  že ak vyberáme poplatky od rodičov,   vyberajú poplatky od rodičov aj  

verejné  školy tým,  že   prijímate  uznesenie  o výške  poplatkov  rodičov.  Ak  sa  pýtate 

konkrétne  na  našu  školu,  tak  my  máme  nejaký  systém  poplatku,  ktorý  rodič  platí  

a z toho  platíme  rôzne  veci.  Neviem  vám  teraz  vyčísliť  presne,  či  je  z  toho  7-8  € 

v porovnaní  s vašim školským klubom,  mestským.  Mám to  v tom paušáli.  Ja  musím 

z týchto peňazí od rodičov sanovať prevádzku. Ak mi to dorovnáte na 100 %, tak ja tie  

peniaze z prevádzky školského klubu  mám zabezpečené a peniaze od rodičov môžem 

dať tam, kam patria. To znamená, zvýšim mzdy učiteľom.

Ing. Karol Konárik FP -  mňa by skôr zaujímala taká jednoduchá odpoveď. 

JUDr.  Martin  Adamec –  odpoviem  za  pána  riaditeľa,  ktorý  prezradil  to  číslo  na 

komisii. Je to 50 € mesačne. Ešte by som zareagoval k  tomu, že tie podmienky nie sú 

rovnaké a nie sú rovnaké v tom, že zriaďovať iné školy ako štátne a vyučovať v nich 

možno  len  za  podmienok  ustanovených  v zákonoch.  A v takýchto  školách  sa  môže 
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vzdelávanie   poskytovať  za  úhradu.  V našich  školách  sa  nevyberajú  poplatky. 

Súkromné školy si žiakov vyberajú.

Matej  Bučko  FP  –  ja  nesúhlasím s tým,  že  mestské  školy sú  bezplatné.  Rodičia  sa 

prostredníctvom rôznych poplatkov skladajú na prevádzku, nosia toaletný papier a  pod.

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA  - ešte na vystúpenie pána poslanca Kašpera, že 

je tu dnes verejnosť. Ak si  spomeniete, ja už 4-tý rok hovorím o  tom, že by sme mali 

zasadať po obede. Pokiaľ sú tu vážne témy, tak je záujem od verejnosti a  preto prosím 

o opätovné prehodnotenie a opätovné zavedenie poobedňajších rokovaní MsZ.

Milan Smädo – my dnes sme pred jedným z najťažších hlasovaní a rozhodovaní. My 

keď  dnes  budeme  hlasovať,  tak  určite  rozhodneme  zle.   Keď  sa  pozerám na  druhú  

stranu a vidím tých pánov riaditeľov, tak veľmi dobre si  pamätajú,  keď my,  tí  starší, 

sme museli  rozhodovať o zrušení  škôl  v meste B.Bystrica.  Museli  sme rušiť  niektoré 

školy, aby sme mali na prevádzku škôl, aby sme zachraňovali schátrané, rozbité dvere,  

okná. Eurofondy sme nevyužívali a bolo školstvo skoro už na kolenách. Vtedy sme si 

tu poslanci povedali jasný zámer. Či sa to niekomu bude páčiť musíme zrušiť niektoré  

školy.  A urobili  sme aj  niektoré chyby.  Ale ekonomicky sme to nastavili  tak,  aby tie 

školy fungovali. Samozrejme ekonomická situácia mesta sa zlepšuje. Ešte sme zabudli  

povedať, že tu treba aj rozvojové veci zakomponovať do budúcna, lebo minimálne MŠ 

sa budú musieť stavať a bude ich stavať len mesto B.Bystrica. To všetko treba zvážiť.  

My teraz musíme toto rozhodnúť a keď niekde pridáme musíme niekde zobrať. Tu sa 

hovorí  o milióne,  o dvoch.  Nejdeme  robiť  školu  v Radvani,   nejdeme  robiť  škôlku 

v Radvani?  Je to ťažké rozhodnutie. Verím, že tento problém školstva sa vyrieši. Bol  

tu názor, že urobiť jeden rok rokom škôl. Investujme skoro všetky peniaze do škôl, aby 

sme to ozdravili a dali všetky školy na poriadok. Ale ten rozpočet je teraz pripravený 

a my  sme  pred  dilemou.  Ja  sa  musím  nejako  rozhodnúť.  Ale  nepáči  sa  mi,  keď  sa  

v bohoslužbe spomína tento problém, keď dostaneme 40 mailov. Demokraticky sa mám 

rozhodnúť ale  je  tam napísané  ako sa  mám rozhodnúť.  Ja  som starý  poslanec,  cítim 

s vami, viem aký je stav v tomto meste, ako to bolo, ako to napreduje. Ja sa chcem sám 

rozhodnúť, aby bolo dobre. Ja som hovoril aj Martinovi, aby v  NR SR vyriešili tento 

problém. Nemôžeme robiť pod nátlakom. Mesto má vyššie podielové dane, nekritizujte  

nás, verte, že to chceme urobiť v dobrom, a  aby to v dobrom všetko bolo.
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RNDr.  Ladislav  Topoľský FP -   ja  si  myslím,  že  táto  doba  preveruje  srdcia  ale  aj 

rozum. Bolo množstvo argumentov, ale máme len jedno svedomie.

Mgr. Vladimír Pirošík FP – ja na rozdiel  od kolegu Milana Smäda som rád, keď sa 

obyvatelia zaujímajú o veci verejné a keď sa diskutuje vo verejnom priestranstve.  To 

nie sú len nejaké akademické prúpovídky, tu sa  hovorí o  verejných peniazoch. Takže 

o to  som  radšej.  Navyše  argumenty,  ktoré  nám  adresujú  zástupcovia  občianskej  

spoločnosti,  reprezentanti  neverejných  školských  zariadení  sú   na  rozdiel  od  

niektorých argumentov, ktoré zazneli v tejto sále dnes,  na základe faktov. Tu  zazneli 

odporné  manipulácie  v tejto  diskusii,  od  nefundovaných  hlúpostí  až  po  zámerné 

manipulácie, žiaľbohu od ľudí, ktorí sú na výplatnej páske mesta. V  súlade s § 18, RP, 

vzhľadom na to, že tu zaznelo viacej pozmeňovacích návrhov žiadam pána primátora,  

aby vyhlásil poradu poslaneckých klubov v trvaní 5 minút. 

Ing.  Milan Lichý -   v tomto MsZ boli  zrušené  školy Tatranská,  Magurská,  Okružná 

a nakoniec aj Šalková. Nevieme, doteraz nebola predložená nejaká analýza, že či sme 

sa rozhodli správne, myslím aj vo vzťahu k budúcnosti tých školských obvodov, ale aj 

vo  vzťahu  k budovám,  nehnuteľnostiam,  ktoré  nám zostali  v  meste.  Je  dôležité,  aby 

sme  sa  tu  nevadili  a vytvorili  priaznivé  prostredie.  Treba  povedať,  že  čo  je  našou 

prioritou.  Hovorili  sme,  že  aj  školstvo.  Keď  sa  pozriem  na  ulicu,  tak  vidím,  že 

prioritou  nie  sú  parky,  ale  parkoviská,  prioritou  nie  sú  deti  ale  autá.  My  musíme 

povedať, že čo chceme a máme možnosť otvoriť ten rok škôl a  aj diskusiu o školách. 

Máme dobré čísla. Nielen našou zásluhou, ale aj zásluhou štátu a  EÚ, ktorá nám dáva 

financie na projekty. Takže máme príležitosť zlepšiť kvalitu života v  meste aj dnešným 

rozhodnutím.

JUDr.  Martin  Adamec -   pozorne  počúvam  všetkých  predrečníkov.  Urobil  som  si 

niektoré poznámky. Touto problematikou sa zaoberám veľmi dlho. Tá manipulácia, či 

zo strany odborníkov, neodborníkov atď. a aj prepočty, ktoré boli spomínané, nejakých 

9  mil.  700  tis.  alebo  10  mil.  ,  nejakých  12  mil.,  nejakých  40  %  z  niečoho.  Tieto 

prepočty z podielových daní používa štát. Štát preto, aby vedel koľko podielových daní  

má dať tej ktorej samospráve. Hovorili sme o číslach, že je vyšší predpokladaný výnos 

z podielových  daní  a súkromným  subjektom  a cirkevným  dávame  menej.  Nie  je  to 
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pravda. Keď porovnám minulý rok a tento rok hovoríme o navýšení cez 19 % v objeme 

finančných prostriedkov, ktoré idú do súkromných a cirkevných  škôl. V minulom roku 

to bolo 1 813 677 tento rok je to 2 163 155. 349 478 ide iba pre  súkromné a cirkevné 

školy viac. Keď hovoríme  o tom, či 9,10,11. Koľko dáva mesto  peňazí do školstva. 

Mesto  na  rok  2018  do  kap.  školstva  vyčlenilo  18 300 000  €.  Tri  roky  sa  MŠ,ZŠ 

a myslím,  že  máme  aj  nejaké  výsledky  a na  margo  rôznych  debát,  aj  zo  školskej 

komisie  hovoríme, že my nerozdeľujeme deti  na tie  a  tie.  Všetky deti  sú deti  mesta 

B.Bystrica. Keď mesto zainvestuje do vybudovania športových areálov ZŠ, mesto tam 

nedá  tabuľku,  že  vstup  len  pre  deti,  ktoré  chodia  do  ZŠ,  ktorá  je  v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta B.Bystrica.  Všetky deti  môžu prísť a využiť investíciu mesta, ktoré 

na toto vyčlenilo  700 tis. €. Aj ja budem rád, keď bude toto riešené v  NR ako povedal 

p.Klus.   Len  verím,  že  jeho  návrh  bude  lepší  ako  ten,  ktorý  dal  na  stôl  pánovi  

predsedovi  návrhovej  komisie.  Pretože  ja   osobne  si  myslím,  že  nie  je  v  súlade  so 

zákonom.  Neviem  si  predstaviť,  ako  primátor  tohto  mesta  môže  zabezpečiť  zmenu 

VZN. O VZN hlasujete  vy,  poslanci.  Chcem sa vyjadriť  aj  k tomu,  či  môžeme alebo 

nemôžeme vyberať.  Ja som zacitoval z Ústavy SR, že zriaďovať iné školy ako štátne 

a vyučovať  v nich  možno  len  za  podmienok  ustanovených  zákonom.  V takýchto 

školách  sa  môže  vzdelávanie  poskytovať  za  úhradu.  V našich  školách  sa  vzdelanie 

poskytuje za nulu.  Ja si myslím, že návrh p. Sklenku bol dobrý. Som rád, že on takýto 

návrh dal. Ďalej by som sa chcel vyjadriť k  tomu prenesenému výkonu, čo spomínal aj 

pán  riaditeľ  Pápay,  na  čo   reagoval  aj  pán  Droppa.  Jedným  z  faktorov,  ktoré 

ovplyvňujú výšku štátneho normatívu je  počet  detí,  ktorý veľká väčšina súkromných 

škôl  drží  v nižších  počtoch.  Prečo?  Preto,  lebo  súkromné  subjekty  si  vyberajú  deti,  

ktoré  budú  v nasledujúcom  období  vzdelávať.  Tým,  že  si  ich  vyberajú,  tak  je  tam 

predpoklad,   že  robia  určité  testy,  skúšky.  To  znamená,  že  majú  deti,  ktoré  sú  

kvalitatívnejšie, vďaka tomu vznikajú špeciálne triedy pre deti, ktoré sú lepšie, a  preto 

ten normatív preneseného výkonu je vyšší.  A môžem to porovnať aj s jednou ZŠ a to 

je ZŠ na Skuteckého ulici,  ktorá tak isto si tie deti  vyberá a  táto  škola má normatív 

2 061,7  €.  Prečo  ho  má  taký  vysoký  v porovnaní  s inými  školami?   Poviem  ďalšie 

normatívy  a to  Golianova  škola  1 558,   Bakossova  1 435,  Ďumbierka  1 713. 

Skuteckého   2  061,7  preto,  lebo  deti  si  vyberajú  z celého  územia  mesta  a vytvárajú 

špeciálne triedy a preto na to dieťa je vyšší normatív. Ale keďže mesto tu plní nejaký 

sociálny rozmer, sociálnu funkciu s tým, že mesto  má kapacitu pripravenú pre každé 
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jedno dieťa na  území mesta  a poskytnúť mu vzdelanie za nulu.  Zadarmo.  Pieninská 

1635, Gaštanová 1692, Radvanská 1631, Sitnianska 1475, Spojová 1553. 

Hlasovanie číslo 30: návrh predložený poslancom Katreniakom:  MsZ schvaľuje 

zmenu § 2 pís. B čís.7 takto: Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ v  cirkevných 

a súkromných školách a školských zariadeniach, zriadených na území mesta B.B. 

sa  poskytuje  vo  výške  100  %.  Po  druhé:  prílohu  č.  1  Ročná  výška  finančných 

prostriedkov  na  mzdy  a prevádzku  na  jeden  výkonový  ukazovateľ  na  rok  2018 

uvedené v Eur takto: dieťa MŠ 2 297,57,  dieťa špeciálnej MŠ pre deti so ŠVVP vo 

veku  od  3  rokov  –  5 739,71,  žiak  ZUŠ  v individuálnej  forme  vzdelávania  – 

1 237,15,  žiak ZUŠ v skupinovej forme vzdelávania -  403,97, žiak ZŠ v školskom 

klube detí 504,96, dieťa CVČ detí 92,58, potencionálny stravník – žiak ZŠ 151,49, 

poslucháč  jazykovej  školy  –  42,08,  dieťa  súkromného  centra  špeciálno-

pedagogického  poradenstva  168,32.  Tieto  čísla  ste  dostali  v  mailoch  a sú  aj 

v pripomienkach, ktoré školská komisia dostala a ktoré aj vyhodnocovala. 

Počet prítomných: 29    Za: 9    Proti: 2     Zdržalo sa:  15     Nehlasoval: 3

Návrh nebol schválený.

Hlasovanie číslo 31: návrh predložený poslancom Klusom:  Mestské zastupiteľstvo 

žiada  primátora  mesta  Banská  Bystrica,  aby  bezodkladne  zabezpečil  zmenu  VZN 

o určení  výšky  finančných  príspevkov  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka  základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica tak, aby bol pomer ročnej výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ na rok 

2018  uvedený  v EUR  rovnaký  pre  školy  a školské  zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta  Banská  Bystrica  ako  aj  pre  cirkevné  a súkromné  školy  a školské 

zariadenia.

Počet prítomných:30    Za: 10    Proti: 3     Zdržalo sa:  13    Nehlasoval: 4

Návrh nebol schválený.

Hlasovanie číslo 32: návrh predložený poslancom Sklenkom: II. 1. 

Počet prítomných: 30    Za: 21    Proti: 0     Zdržalo sa: 9     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.
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Hlasovanie číslo 33: návrh písomne predložený s doplnením o bod I. b)

Počet prítomných: 30    Za: 18    Proti: 10     Zdržalo sa:  2     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o    1002/2018- MsZ:
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

a) Dôvodovú  správu  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  Mesta  Banská  Bystrica  č. 

1/2018  o  určení  výšky  finančných  prostriedkov na  mzdy  a  prevádzku  na  žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica.

b) Diskusiu dnešného rokovania

II. s ch v a ľ u j e

1. zmeny a     doplnky v návrhu   Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica 
č...../2018  o určení  výšky  finančných  prostriedkov  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica ( ďalej len „VZN“), 
v     nasledovnom rozsahu:    

I. zmenu  spočívajúcu  v     nahradení  pôvodného  slova  „potencionálny“  slovom   
„potenciálny“   a     to v     celom texte VZN ( vrátane príloh č.1 - 4e) ;  

II. zmenu v § 2 časť A, ods. 4  VZN,   ktorou sa vypúšťa text druhej vety tohto 
ustanovenia.

III.  zmenu v § 2 časť B, ods. 6  VZN,  ktorou sa vypúšťa text druhej vety tohto ustanovenia. 

IV.  zmenu v §  2  časť  B,  ods.  7   VZN,  ktorou  sa  pôvodné  ustanovenie  mení  a dopĺňa, 
v znení:

7. Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ v cirkevných a súkromných školách a školských 
zariadeniach zriadených na území mesta Banská Bystrica, sa poskytuje vo výške 88 % zo 
sumy  určenej  na  mzdy  a  prevádzku  na  dieťa,  žiaka  a poslucháča  školy  a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica,  pokiaľ toto VZN ďalej 
neustanovuje inak. Suma poskytovanej dotácie sa  zaokrúhľuje na dve desatinné miesta 
nahor.

V. zmenu v § 2 časť B, VZN, ktorou sa za odsek 7 dopĺňa do pôvodného textu nový odsek 8, 
v znení:  
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8.  Dotácia  vo  výške  100  % zo  sumy  určenej  na  mzdy  a  prevádzku  na  stravovanie 
potenciálneho  stravníka  -  žiaka  základnej  školy  v  zariadení  školského  stravovania  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa poskytuje:

a)  na  potenciálneho  stravníka  -  žiaka  cirkevnej  základnej  školy,  zriadenej  na  území 
mesta Banská Bystrica, ktorej súčasťou je cirkevné zariadenie školského stravovania - 
školská jedáleň pri základnej škole;

b)  na potenciálneho stravníka – žiaka cirkevnej základnej školy,  ktorej zriaďovateľ je 
zároveň   zriaďovateľom  cirkevného  zariadenia  školského  stravovania  -  školskej 
jedálne;

c)  na potenciálneho stravníka -  žiaka súkromnej  základnej  školy,  zriadenej  na území 
mesta Banská Bystrica, ktorej súčasťou je súkromné zariadenie školského stravovania 
- školská jedáleň pri základnej škole;

d)  na potenciálneho stravníka – žiaka súkromnej základnej školy, ktorej zriaďovateľ je 
zároveň   zriaďovateľom  súkromného  zariadenia  školského  stravovania  -  školskej 
jedálne.  

 Suma poskytovanej dotácie sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

VI. zmenu v § 2 časť B, VZN, ktorou sa po doplnení nového  odseku 8.  pôvodný odsek 8. 
prečísluje na odsek 9.

VII. zmenu v Prílohe č. 1 VZN, ktorou sa pôvodný text Prílohy č. 1 mení a v celom rozsahu 
 nahrádza novým textom Prílohy č. 1, v znení:  

Príloha č. 1

Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden 
výkonový ukazovateľ, na rok 2018 uvedená v EUR

Výkonový ukazovateľ

Školy a školské 
zariadenia 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
Banská Bystrica

Cirkevné 
a súkromné školy 
a školské zariadenia 
zriadené na území 
mesta Banská 
Bystrica 

Dieťa materskej školy 2189,95 1927,16

Dieťa špeciálnej materskej školy pre deti so ŠVVP 
vo veku od 3 rokov X 5051,55

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vzdelávania 1124,54 989,60

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vzdelávania 367,12 323,07

Žiak základnej školy v školskom klube detí 429,31 377,79

Dieťa centra voľného času detí 104,85 92,27
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Potenciálny stravník - žiak základnej školy v zariadení 
školského stravovania            117,29 103,22

Potenciálny stravník - žiak základnej školy, ktorej 
súčasťou je  zariadenie školského stravovania - školská 
jedáleň pri základnej škole  a/alebo  potenciálny 
stravník - žiak základnej školy,  ktorej zriaďovateľ je 
zároveň zriaďovateľom  zariadenia školského 
stravovania - školskej jedálne

117,29 117,29

Poslucháč jazykovej školy X 37,03

Dieťa súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva X 148,14

2. Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  1/2018  o  určení  výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa  materskej  školy  a  žiaka  školského  zariadenia, 
zriadených na území mesta Banská Bystrica

K     bodu číslo  8:  

Slovo pre verejnosť

PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. – Historická ľudová škola profesora J.Mistríka. 

Priniesli sme vám informáciu o novovzniknutej Historickej škole prof. J. Mistríka, ktorá má 

ambíciu pomáhať na rozvoj regionálnej výchovy na celom Slovensku. Je určená pre školy a aj 

pre dospelých. Na prezentácii vám chcem ukázať prečo sme sa rozhodli vytvoriť túto školu. 

Už len vstup do Španej Doliny je unikátny. Čo sa týka histórie, táto je tu unikátna, čo sa týka 

baníckej histórie, ťažila sa tu meď. V Španej Doline sú 3 dominanty, kostol, halda Maximilián 

a šachty a haldy. Špania Dolina je maličká obec a škola sa nachádza v strede. Škola má len 

jednu triedu. Profesor Mistrík sa narodil v Španej Doline. Škola bola založená v máji 2015. 

Ale začala fungovať až v roku 2017. V škole sú starobilé lavice. Všetci, ktorí tam prídu zažijú 

jeden deň akoby v inom svete. Ide nám o prepojenie teoretických vedomostí s praxou formou 

zážitku  a rozvoj  jemnej  motoriky a citlivosti  na materiál.  Pracujeme s deťmi,  s minerálmi, 

horninami, premietame filmy, máme tvorivé aktivity. Máme svoje logo, pečiatku, garantov. 

Majiteľom a donátorom školy je pán Piško. Ešte nefungujeme ani rok. Pre deti sme vytvorili 

aj vizuálne pomôcky, ako je Permoník. Deti  skúšajú písať na tabuľky bridlicové. Rozprávame 

sa o tom, prečo je rukou písané písmo dôležité v dnešnej dobe. Sú tu tak isto telesné tresty, 
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ktoré sú v minulosti používané. Môžu si to vyskúšať. Deti nosia do školy polienka, ktorými 

kúrime. Majú aj obed. Je tu banícky orloj. Deti chodia do štôlne. Na slejdoch bola urobená 

prezentácia aktivít školy. V Španej Doline sa vybudovalo múzeum medi. Deti majú možnosť 

ísť aj do tohto múzea.  Deti majú pripravené výtvarné aktivity. Chceli by sme spojiť školu 

s OZ Vedecká hračka. Pomocou hračiek deti zisťujú základné fyzikálne zákonitosti.  Na konci 

toho dňa deti dostávajú výučný list. Mimo školského roku robíme dennú prázdninovú školu. 

Deti môžu hľadať horniny, minerály. Máme vymyslený aj program pre dospelých. Aktívne 

stretnutia  pre  seniorov.  Robia  sa  rôzne  akcie,  čipkovanie,  vence  vianočné a pod.,  pečenie 

oblátok, papierový betlehem, spriadanie vlny na kolovrátku.

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.- ja by som chcela doplniť, že existuje združenie 

škôl s regionálnou výchovou na Slovensku a sú to  veľmi aktívne školy,  kde by ste mohli 

čerpať  aj  inšpirácie.  Skôr  mi  ide  o to,  aby  ste  sa  na  ne  napojili  a urobiť  takú  výmenu 

skúseností.  Aby  sa  tá  dimenzia  dosahu  tejto  školy  rozšírila  aj  na  ďalšie  školy  v okolí 

B.Bystrice s tým, že by mohli  chodiť deti  aj  z iných škôl,  ktoré rozvíjajú túto regionálnu 

výchovu. Sama som členkou tohto  združenia a často robím aj prednášky a aktivity v týchto 

školách. Keby ste niečo potrebovali môžete sa na mňa obrátiť. 

Mgr. art. Viera Dubačová – myslím si, že je to veľmi atraktívna a potrebná škola aj v rámci 

cestovného ruchu pre náš región. Moja otázka je, či naše školy spolupracujú, lebo je to blízko 

a takáto škola zážitku by mala byť v ponuke a keby naše oddelenie školstva zorganizovalo aj 

tu takéto stretnutie. Možno o tejto škole nevedia. Je to kreatívny projekt. Ďakujem za tento 

projekt a naše deti si zaslúžia, aby niečo takéto absolvovali. A dokonca, keď som videla tých 

pánov seniorov, dokonca aj my by sme mohli ísť na takú školu zážitku. Táto spolupráca by 

obohatila aj naše mesto.

Ing. Milan Lichý -  veľmi zaujímavá prezentácia.  Chcem pripomenúť, že Špania Dolina je 

súčasťou slávnej minulosti Banskej Bystrica a verím, že aj v budúcnosti. Je dôležitá pre naše 

mesto. Je to samostatná obec, ale mala byť čo najužšia spolupráca s mestom. Súvisí to s CR 

a aj  s prístupnosťou na Španiu Dolinu, aby mesto pomohlo.  Ponúkam spoluprácu v oblasti 

histórie, lesníctva a životného prostredia.

PhDr. Ľubica Laššáková -  klobúk dolu, že niečo takéto vymysleli.  Mrzí ma, pretože do 

obeda tu sedelo viac riaditeľov súkromných škôl a možno si toto oni mohli vypočuť a možno 

by dostali od vás návod na to, že sa to dá. Aj toto je cesta, niečo vymyslieť a nielen plakať.
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Ľubomír Motyčka -  v prvom rade som sa pýtal, prečo na pôde mesta a nie na pôde kraja, 

pretože Špania Dolina nie je súčasťou B.Bystrice. Ale na možné aktivity súvisiace s mestom, 

tak to beriem. Ja by som chcel povedať, že ak niečo potrebujete môžete sa na mňa obrátiť, ja 

osobne vám ponúkam propagáciu, pretože tú potrebujete. Ja mám kde o vás napísať.

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.  FP  -  hovorili sme tu o Medenom Hámri, nevieme čo s ním. 

Nie je nám treba, netreba ho rekonštruovať. A toto je presne návod čo s ním treba urobiť. Toto 

by bola fantastická vec a Špania Dolina a Medený Hámor by pritiahli ľudí masovo.

PaedDr. Zuzana Gajdošová – ak zájdem do minulosti, tak bola výjazdová porada riaditeľov 

ZŠ  priamo  v historickej  škole  na  pozvanie  samotného  pána  Mistríka.  Po  mojom nástupe 

v roku 2017 sme informovali o činnosti tejto školy na porade riaditeľov. Bol im zaslaný aj 

leták. Riaditelia o tom vedia a niektoré školy sa aj zúčastnili a navštívili túto školu.

K     bodu číslo 9:  

Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla Ing. Beáta Farkašová, vedúca ekonomického odboru.

Mgr. Jakub Gajdošík – v súvislosti s predchádzajúcim bodom, kde poslanec Vladimír 

Sklenka navrhol zmenu VZN, tak by som predložil poslanecký návrh: MsZ schvaľuje  

zmenu  Návrhu  programového  rozpočtu  č.  1  a)  zvýšenie  daňových  príjmov  o  sumu 

3 293 Eur, b) zvýšenie bežných výdavkov prvku 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia  

o sumu 3 293 Eur pre neštátne školské zariadenie Cirkevná školská jedáleň, Námestie 

Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica.

Hlasovanie číslo 34: návrh predložený Mgr. Gajdošíkom

Počet prítomných: 29    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 1

Návrh bol schválený.

Hlasovanie číslo 35 : návrh písomne predložený
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Počet prítomných: 30    Za: 29    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 1

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1003/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

     a) návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1,

     b) dôvodovú správu k návrhu na zmenu programového rozpočtu č. 1.

II. s ch v a ľ u j e

    1. Zmenu v návrhu  zmeny programového rozpočtu č. 1:

a)  zvýšenie daňových príjmov o sumu 3 293 Eur,

b)  zvýšenie bežných výdavkov prvku 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia o sumu 

3 293  Eur  pre  neštátne  školské  zariadenie  Cirkevná  školská  jedáleň,  Námestie 

Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica.

    2.Zmenu programového rozpočtu č. 1 vykonanú rozpočtovými opatreniami podľa § 14 ods. 

2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K     bodu číslo 10:  

Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR 

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla  PaedDr. Zuzana Gajdošová, vedúca Školského úradu, oddelenie školstva 
a mládeže.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 36: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 2

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1004/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o
I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Dôvodovú správu k Návrhu na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.
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II. s ch v a ľ u j e
Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR:

A/
• vyradenie Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica zo siete škôl a 

ŠZ SR k 31.8.2018
• vyradenie Školského klubu detí, Bakossova 5, Banská Bystrica ako súčasti Základnej 

školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica zo siete škôl a ŠZ SR k 31.8.2018
• vyradenie Školskej jedálne, Bakossova 5, Banská Bystrica ako súčasti Základnej školy 

Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica zo siete škôl a ŠZ SR k 31.8.2018
• vyradenie Materskej školy,  Bakossova 5, Banská Bystrica zo siete škôl a ŠZ SR k 

31.8.2018
• zaradenie Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa,  Bakossova 5, Banská 

Bystrica do siete škôl a ŠZ SR k 1.9.2018
• zaradenie Školského klubu detí, Bakossova 5, Banská Bystrica ako súčasti Základnej 

školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica do siete škôl a 
ŠZ SR k 1.9.2018

• zaradenie Školskej jedálne, Bakossova 5, Banská Bystrica ako súčasti Základnej školy 
s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica do siete škôl a ŠZ SR 
k 1.9.2018

B/
• zaradenie Materskej školy,  Radvanská 1, Banská Bystrica do siete škôl a ŠZ SR k 

1.9.2018

K     bodu číslo 11:  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o zrušení Základnej  školy 

Jána Bakossa,  Bakossova 5,  Banská Bystrica  a jej  súčastí,  Materskej  školy,  Bakossova 5, 

Banská Bystrica a  o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, 

Banská Bystrica a jej súčastí

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla  PaedDr. Zuzana Gajdošová, vedúca Školského úradu, oddelenie školstva 
a mládeže.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo  37: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1005/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o
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I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. 2/2018 o 

zrušení  Základnej  školy  Jána  Bakossa,  Bakossova  5,  Banská  Bystrica  a  jej  súčastí, 

Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou 

školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí.

II. s ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2018 o zrušení Základnej školy 

Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Bakossova 5, 

Banská  Bystrica  a  o  zriadení  Základnej  školy  s  materskou  školou  Jána  Bakossa, 

Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí.

K     bodu číslo 12:  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o zriadení Materskej školy, 

Radvanská 1, Banská Bystrica

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla  PaedDr. Zuzana Gajdošová, vedúca Školského úradu, oddelenie školstva 
a mládeže.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 38: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 26    Za: 26    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o  1006/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. 3/2018 o 

zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica.
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II. s ch v a ľ u j e

Všeobecne  záväzné nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  3/2018  o  zriadení  Materskej 

školy, Radvanská 1, Banská Bystrica.

K     bodu číslo 13:  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení školských obvodov 

pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla  PaedDr. Zuzana Gajdošová, vedúca Školského úradu, oddelenie školstva 
a mládeže.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 39: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 29    Za: 28    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 1

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   10072018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o 

určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Bystrica.

II. s ch v a ľ u j e

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  4/2018  o  určení  školských 

obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

K     bodu číslo 14:  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č.  9/2016  o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými  odpadmi  na 

území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 17/2016

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta
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Materiál uviedol Ing. Michal Štúber, oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných 
priestranstiev.

Ing.  Mgr.  Pavol  Katreniak –  ako  predseda  komisie  pre  životné  prostredie  chcem 

potvrdiť  to,  čo  povedal  v úvode  pán Ing.Štúber.  Poďakovať  sa  chcem celému úseku 

pána Suchého za to, že ako k veci pristúpili, pretože nebolo jasné v akej forme to bude 

a oni  to  pripravovali  vopred  niekoľko  mesiacov,  nemali  sme  stres  s  tým,  ako  tie 

dokument  prijať  a aj  na  komisii  bola  veľmi  dobrá  atmosféra.  Materiál  sa  kvalitne 

prerokoval a pripomienky sa tiež prebrali.

Hlasovanie číslo 40: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 27    Za: 25    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 2

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1008/2018- MsZ:

M e s t s k é    z a s t u p i t e  ľ s t v o 

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Dôvodovú  správu  k návrhu  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  Mesta  Banská  Bystrica 

č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica v znení VZN 17/2016.

II. s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území Mesta Banská Bystrica v znení  VZN 17/2016 

K     bodu číslo 15:  

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedol Ing.arch. Ján Barič, vedúci Stavebného úradu.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 41 : návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

72 z 87



Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1009/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Dôvodovú správu k  Dodatku č.  2  k Zmluve  č.  661/2012/OVZ  o zriadení  spoločného 

obecného úradu

II. s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ  o zriadení spoločného obecného úradu

K     bodu číslo 16:  

Dodatok  č.  1  k Zásadám zriaďovania  a prevádzkovania  sezónnych  vonkajších  obslužných 

zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica

Predkladá:  JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

Materiál uviedol Ing.arch. Ján Barič, vedúci Stavebného úradu.

Ing.arch. Ľudmila Priehodová – keďže som ja iniciovala kontrolu tej terasy na Nám. 

SNP č.  11  a uznesením  bola  kontrola  podporená,  v súvislosti  s tým  ma  v novinách 

„obžúvali“ ako nepriateľa rozvoja a pokroku, tak sa chcem spýtať, či sa na tomto poli 

niečo udialo a či sa bude robiť diskusia o terasách. Aj pána kolegu Motyčku sa chcem 

spýtať, ako predsedu CR a aj pána Sklenku, ktorý  tiež zastáva názor, že by tie terasy 

mohli byť celoročne. Chcela by som poprosiť, aby sa v  prvom rade diskutovalo s KPÚ, 

keďže sme v MPR.

Ján Nosko – akonáhle prišiel podnet, poslali sme kontrolu a  terasa bola zrušená. Tiež 

zdieľame  názor,  že  tento  problém  si  vyžaduje  širokú  diskusiu.  Zatiaľ  sme  takéto  

stretnutie nezvolali k zimným terasám.

Hlasovanie číslo 42: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.
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U z n e s e n i e   č í s l o  1010/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

dôvodovú správu k Dodatku č.  1 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych 

vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica.

II. s ch v a ľ u j e

dodatok č. 1 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných 

zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica.

K     bodu číslo 17:  

Poskytnutie  dotácií  z rozpočtu  Mesta  v zmysle  VZN  č.  10/2015  o poskytovaní  dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení

Predkladá:  Ján Nosko, primátor mesta

Materiál uviedla JUDr. Helena Koreňová, právnička organizačného oddelenia.

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 43: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o  1011/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

dôvodovú správu o poskytnutí dotácií v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení

II. s ch v a ľ u j e

v zmysle § 8 ods. 8 písm. b) VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Bystrica v planom znení poskytnutie dotácií žiadateľovi 

oblasť dopravy

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, občianske združenie, ul. Javorová č.7, 974 09 

Banská Bystrica, IČO: 42190843 vo výške 5 000 Eur na zabezpečenie projektu „Podpora 

rozvoja udržateľnej mestskej mobility v Banskej Bystrici". 
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K     bodu číslo 18:  

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2017 – kontrola poskytnutia a čerpania 

účelových  finančných  prostriedkov  formou  dotácií  v roku  2016  z rozpočtu  Mesta  Banská 

Bystrica – odbor sociálnych vecí MsÚ

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

Materiál uviedol Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 44: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1012/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu  hlavného  kontrolóra  Mesta  Banská  Bystrica  o výsledku  kontroly  č.  11/2017  – 

kontroly  poskytovania  a čerpania  účelových  finančných  prostriedkov  formou  dotácií 

v roku 2016 z rozpočtu  Mesta  Banská  Bystrica  –  odbor  sociálnych  vecí  MsÚ Banská 

Bystrica

K     bodu číslo 19:  

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2017

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

Materiál uviedol Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 45 : návrh písomne predložený

Počet prítomných: 30    Za:30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.
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U z n e s e n i e   č í s l o   1013/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Ročnú správu o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 

2017

K     bodu číslo 20:  

Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 12.12.2017 

do 18. 1.2018

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

Materiál uviedol Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava.

Hlasovanie číslo 46: návrh písomne predložený

Počet prítomných:30    Za: 30    Proti: 0     Zdržalo sa:  0     Nehlasoval: 0

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1014/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu  o činnosti  hlavného  kontrolóra  Mesta  Banská  Bystrica  za  obdobie  od 

12.12.2017 do 18.1.2018

K     bodu číslo 21:  

Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ  dňa 12. decembra 2017

Predkladá:  JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

Ing. Mgr. Pavol Katreniak – vrátim sa k staršej správe, kde mi dal odpoveď pán prednosta, 

že nemáme počty tých plôch,  ktoré sú v meste  v tých reťazcoch,  ktorých je veľa v meste 

a ešte nám pribudne na Huštáku ten Point. Tak som chcel vedieť, že koľko toho je v meste. 

Mne  pomohol  Ing.  Lačný,  ktorý  povedal,  že  sa  to  dá  vytiahnuť  z daňových  priznaní. 

Interpeláciu  zopakujem.  Ale  chcem  sa  vrátiť  k interpelácii  a odpovedi,  ktorú  som dostal. 
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Interpelácia:  Zástupcovia Základnej  školy Štefana  Moysesa majú obavy z neprehľadnosti 

dopravnej  situácie  pred  školou.  K nim  sa  pridávajú  ďalší  občania.  Hovoriao  vytváraní 

stresových situácii súvisiacimi s tým, že v tejto časti chýba zrušený chodník, vozidlá parkujú 

pred bezbariérovým vstupom na poštu a z dvora pošty vychádzajú vozidlá pomerne veľkou 

rýchlosťou.  Aké  opatrenia  Mesto  BB  v súčinnosti  s dopravnou  políciou  môže  prijať  pre 

zlepšenie bezpečnosti úseku od konca školského dvora po koniec budovy pošty? Odpoveď: 

Neprehľadnú dopravnú situáciu a kongescie v časoch pred začiatkom vyučovania vytvárajú 

na  komunikáciách  v blízkosti  základných  škôl  práve  vodiči  vozidiel  dovážajúcich  žiakov 

k vchodu školy.  Príčina teda nie je v nedostatočnom dopravnom značení,  ale v miere jeho 

(ne)rešpektovania  vodičmi.  Na  bezpečnosť  žiakov  na  priechodoch  v okolí  škôl  v týchto 

časoch dohliadajú hliadky MsP. Ja som do tejto školy chodil pred 50. rokmi. Tá škola bola 

nebezpečná, deti hneď utekajú cez cestu. A auto, ktoré je pomalé nie je nebezpečné, ale auto, 

ktoré ide za pomalým auto, to znamená to rýchle auto. A tuto tak isto. Ak by aj bol problém, 

že tam niektoré auto zastane, s tým nie je problém. Ten stres sa vytvára dole pri pošte a aj 

pred školou, keď idú autá rýchlo. Ja som nechcel túto odpoveď. Škola žiadala, či sa tam nedá 

dať nejaká signalizácia alebo ešte lepšia značka. Toto prehodnotiť a potom čo robiť dole. Aj 

ľudia, ktorí idú z Karlova a dostanú sa ku pošte, tak tam je to dosť nepríjemné, lebo nemajú 

kam ísť, vpravo autá a aj vľavo sú autá. V strede môžu ísť a od hora sa valia autá. Ja som 

myslel  ten  úsek  dole  pri  pošte,  či  by nemohla  tá  dopravná polícia  spolu  s MsP preveriť. 

Neviem, či sú tam hliadky MsP. Možno sú ráno. Ale ja tú interpeláciu ešte raz zopakujem.

Mgr. Marek Modranský -  nadviazal by som na minulé MsZ, kde som odporúčal, aby sme 

prijali  VZN vo  vzťahu  k udržateľnej  mobilite  a k deklarácii  mesta,  ako  hierarchiu  priorít 

jednotlivých účastníkov cestnej premávky, kde sme chceli postaviť na prvé miesto chodcov, 

potom účastníkov  zelených  druhov  dopravy,  verejnej  dopravy  a až  na  poslednom mieste 

individuálnu  motorovú  dopravu,  čo  nahráva  zámerom  mesta  pri  plánovaní  dopravnej 

obslužnosti, pri plánovaní udržateľnej mobility a tak isto aj samotnej prichádzajúcej novele 

zákona o cestnej premávke, kde má byť chodec postavený do silnejšej  pozície. Túto tému 

sme  prerokovávali  aj  na  komisii  pre  ŽP  a bude  zaradená  do  komisie  pre  dopravu 

a bezpečnosť. Následne bude predložené do MsZ.

Doc.  PhDr.  Martin  Klus,  PhD.,  MBA –  mal  by  som  pripomienku  k jednej  mojej 

interpelácii.  Súvisí  s možnosťou udeľovať pokuty spoločnosti  EEI pokiaľ  nerealizuje 
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letnú  a zimnú  údržbu  tak,  ako  si  občania  tohto  mesta  predstavujú.  Dostal  som 

odpoveď,  že  sa  podnety  v minulosti  riešili,  ale  že  ich  spoločnosť  EEI  vyriešila 

v pomerne primeranej lehote. Ja by som sa rád opýtal, koľko takýchto podnetov bolo  

a čoho sa týkali.

JUDr.  Martin  Adamec –  ťažko  povedať  koľko  takých  podnetov  bolo,  lebo  sú  aj  

v ústnej forme a nevedieme evidenciu v ústnej forme.

PhDr. Marcel Pecník – chcel by som sa vrátiť k niektorým interpeláciám. Menovite 

spomeniem interpeláciu č. 1 z minulého MsZ. Kde mi Ing. Argaláš odpovedal na to, čo 

som sa  nepýtal.  Opakujem interpeláciu.   Opakujem požiadavku na  vedenie  mesta  za  

presadenie  na  MBB a.s.  -  rozšírenie  verejného  korčuľovania  zo  súčasného  stavu  na 

pravidelné  tri  dni  počas  pracovných  dní  a  oba  víkendové  dni,  a  to  nielen  počas 

prázdnin.  Ďalej  som  mal  interpeláciu,  v akom  stave  je  riešenie  nefunkčných 

kanalizácií v mestských častiach Šalková a Senica. Tam mi bolo odpovedané, že mesto 

nemá možnosť zasahovať vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Ale  

už bolo niekoľko rokovaní, lebo mesto ako akcionár sa do toho zapojí a  že bude žiadať 

tieto reklamácie. Bol by som rád, keby sme tú iniciatívu vyvinuli. A potom som žiadal 

vedenie  mesta  rokovať  so  Slovenským  vodohospodárskym  podnikom  a  zabezpečiť 

doplnenie ochrany územia Šalkovej do projektu protipovodňovej ochrany mesta, ktorý nám 

bol  predstavený  na  MsZ  12.12.2017.  Interpeláciu  si  dovolím  zopakovať.  Aby  sme  tie 

protipovodňové opatrenia  zaradili  tiež  do toho projektu.  Chcel  by som požiadať  vedenie 

mesta, aby sa vyvolali rokovania s OZ Šalková k veci možného odkúpenia kultúrneho domu 

Šalková, ktorý bol postavený v 30 a 40 rokoch za vlastné peniaze Šalkovčanov aj s využitím 

ich potencionálu.

Ján Nosko – projekt protipovodňovej ochrany intravilánu Banská Bystrica podáva Slovenský 

vodohospodársky podnik. Tá žiadosť bola podaná. Tie procesy, ktoré predchádzali žiadosti, to 

znamená územné konanie atď. boli zverejnené a v súčasnosti do tohto projektu nie je možné 

vstupovať, nakoľko je asi možno povedať vo finálnej fáze. Druhá vec. Mesto B.Bystrica je 

akcionárom  Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  a nie  Stredoslovenskej  vodárenskej 

a prevádzkovej  spoločnosti. Tento problém sme na rokovaní otvorili, tvrdia, že sú  splnené 

podmienky  z ich strany v rámci budovania kanalizácie  a každý  obyvateľ má možnosť sa 

napojiť na túto  kanalizáciu. 
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PhDr. Marcel Pecník – možnosť napojenia tam je možná ale polovica obyvateľov sa 

môže napojiť na tú kanalizáciu z tých spodných domov, tak v Senici  a v Šalkovej, že 

investujú  do  prečerpávajúceho  zariadenia,  ktoré  si  musia  na  vlastné  náklady  kúpiť.  

A to je pri takejto verejno-prospešnej stavbe zvláštne.

Ján Nosko – je to tak, ale musia sa napojiť.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová – ja by som chcela reagovať k interpeláciám z 11. mesiaca. 

Ja som sa pýtala pána primátora najprv osobne, aby zavolal petičný výbor z Radvane a aby sa 

s nimi  porozprával,  pretože  v apríli  2014  ľudia  odovzdali  tú  petíciu  v nádeji,  že  dostanú 

odpoveď. Dodnes sa to neuskutočnilo. Dozvedela som sa, že investor pracuje na projektovej 

dokumentácii.  Ale  tá  otázka  smerovala  k tomu,  kedy  sa  plánuje  s tými  ľuďmi   stretnúť 

a podľa zákona im odpovedať na petíciu.  V dobrom sa ľudia chcú s vami stretnúť, lebo majú 

názor na využitie toho priestoru iný ako je polyfunkčný dom a zahusťovanie. Radi by tam 

riešili  parkovanie  a možno  by to  aj  pre  investora  bolo  prínosné.  Čiže  chcem,  aby ste  im 

odpovedali na túto petíciu. Druhá vec sa týkala kaštieľa Radvanských a parku. Ja som chcela, 

aby odznela tá informácia tu, či ideme na tie Nórské fondy a čo sa v Akadémii umení deje.

Ján Nosko – čo sa týka kaštieľa Radvanských, stále rokujeme  s Vládou SR a ten záujem 

čerpať  je,  ale  v tomto  prípade   žiadateľom  bude  Akadémia  umenia  B.B.  a nie  mesto 

B.Bystrica,  majú to  v dlhodobom prenájme.  My môžeme poskytnúť  maximálne  súčinnosť 

v tomto prípade.

Ing. Milan Lichý -  mám prosbu vo všeobecnosti,  aby sa venovala väčšia pozornosť tým 

interpeláciám. Myslím, že všetci dávajú interpelácie vtedy, kedy sa ten problém nedá vybaviť 

nejakým  bežným  spôsobom  v našej  kompetencii  a keď  aj  chceme,  aby  o tom  vedela  aj 

verejnosť a verejnosť číta tie odpovede na interpelácie.

JUDr. Martin Adamec -  určite venujeme pozornosť interpeláciám, len niektoré vaše otázky, 

usmernenia,  žiadosti  atď. nie sú interpeláciami a veľmi ťažko sa na ne odpovedá.  Ale tu 

z tohto  miesta  môžem  sľúbiť,  že  odteraz  sa  budeme  venovať  interpeláciám,  to  znamená 

otázkam takým, ktoré budú spĺňať tú podstatu interpelácie. Určite minimálne tak dobre ako 

dodnes s tým, že žiadosti a rôzne prosby určite nebudeme môcť vyhodnocovať do budúcna 
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ako interpelácie a nie som si  istý odpoveďami na taký typ žiadostí a prosieb. Ja osobne si 

myslím, že aj poslanec MsZ môže osobne kontaktovať  príslušné orgány verejnej a štátnej 

správy. Dokonca mu to umožňuje aj zákon o obecnom zriadení. Môže nejaké rokovania, či to 

je  s Akadémiou  umení,  Stredoslovenskou  vodárenskou  alebo  vodárensko-prevádzkovou 

spoločnosťou iniciovať a my radi tú súčinnosť dáme.

Hlasovanie číslo 47: návrh písomne predložený

Počet prítomných: 29    Za: 27    Proti: 0     Zdržalo sa:  1     Nehlasoval: 1

Návrh bol schválený.

U z n e s e n i e   č í s l o   1015/2018- MsZ:

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 12. decembra 

2017

K     bodu číslo 22:  

Interpelácie poslancov 

Poslanci Ing. Mgr. Pavol Katreniak,  Ing. Milan Lichý,  Doc.  PhDr.  Martin  Klus,  PhD., 

MBA,  Ing.  arch.  Ľudmila  Priehodová,  Mgr.  Vladimír  Pirošík,  Matej  Bučko,  PhDr.  

Marcel Pecník avizovali, že pošlú svoje interpelácie elektronicky.

Matej  Bučko-  Interpelácia  sa  týka  futbalového  ihriska  v Rudlovej  a dočítal  som  sa 

v regionálnej  tlači,  že  sa  pripravuje  projekt  futbalové  ihriská  v  Radvani  z mestského 

rozpočtu  a z prostriedkov  Slovenského  futbalového  zväzu,  ale  vieme,  že  podobný 

projekt pripravuje aj  futbalová škola Mareka Hamšíka v Rudlovej. Ich podmienku je, 

že by chceli získať tieto mestské pozemky, ktoré užívajú do dlhodobého nájmu, keďže  
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tam plánujú investovať väčšiu sumu. V akej fáze je tento projekt a aký je postoj MsÚ 

k tomu.

JUDr.  Martin  Adamec –  podľa  mojich  informácií,  ktoré  mám  je  táto  žiadosť 

zapracovaná  v systéme a požiadali  sme  ZAaRES o vyjadrenie  k žiadosti.  Čakáme  na 

odpoveď  od  ZAaRES,  ktorá  má  v správe  toto  ihrisko,  ktoré  je  za  cca  100  €  ročne 

prenajaté  tretiemu  subjektu,  kde  evidujeme  nejakú  žiadosť  o  predĺženie  tohto 

symbolického  nájmu  na  obdobie  50.  rokov.  Táto  žiadosť  je  zaradená  v  procese 

vyhodnocovania  MsÚ.  Keď sa nám vráti  odpoveď od príspevkovej  organizácie  bude 

zapojená do procesu MsÚ, prejde komisiami a odbornými útvarmi a následne by ste vy 

poslanci MsZ mali rozhodnúť o tom, či túto žiadosť schválite alebo nie. 

K             bodu číslo 23:  

Diskusia   

Ján Nosko – ja by som na úvod možno pár slov k autobusovej stanici. Teší mňa,  a myslím si, 

že  aj  väčšinu  Banskobystričanov,  že  to  najväčšie  strašidlo  padlo  a chcem  vás  všetkých 

informovať o ukončení zmluvy o budúcej kúpnenej zmluve objektu AS. Mesto po vzájomnej 

dohode  so  spoločnosťou  Primum  odstupuje  od  zmluvy  bez  akýchkoľvek  sankcií.  Ďalšie 

prevádzkovanie si bude riešiť spoločnosť vo vlastnej réžii. Čiže nás bude stáť celý projekt 

nula € ak odhliadnem od energie, ktorú do toho mesto a vedenie mesta vložilo a venovalo. 

Celý zámer bez mesta by nebol zrealizovaný. Výsledkom tejto zmluvy o budúcej zmluve je aj 

to, že celý terminál bol zväčšený o časť, kde parkujú a kde vychádzajú autobusy pre diaľkovú 

dopravu a dosiahli sme aj to, že oproti pôvodnému projektu bol terminál vybavený tak, aby to 

napĺňalo tie požiadavky doby. Ďakujem všetkým, ktorí tento projekt podporovali. 

Doc.  PhDr.  Martin  Klus,  PhD.,  MBA –  chcel  som  sa  na  túto  tému  opýtať.  Mňa 

zaujíma, či všetko to napätie bolo potrebné. Či sme sa  hneď na začiatku takto nemohli 

dohodnúť. Zaujíma ma, čo bude s tými 3,84 mil. € , ktoré sme si už požičali na tento 

účel a či nehrozí, že by sa priestor AS zmenil na niečo iné ak to nebude  vo vlastníctve  

mesta.
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Ján Nosko -ja som už povedal, že bez vstupu mesta do tohto projektu by to strašidlo 

naďalej strašilo. Táto situácia dnes je úplne iná a  tá energia bola potrebná. Mrzí ma, že 

trošku intenzívnejšie nekomunikujeme. My sme sa úveru ani nedotkli.

JUDr. Martin Adamec – ešte ani nedošlo k podpisu úverovej zmluvy, to znamená, že 

nemôžeme ani  čerpať  úver  a ani  platiť  úroky.  Žiadne peniaze  sme  si  ani  nepožičali. 

Nevieme to  len  my,  ale  sledujete  aj  prácu  mesta  a  na  stránke mesta  bola  zverejnená 

zmluva o ukončení tejto zmluvy. Je to verejne prístupná informácia.

Ján Nosko – 3,8 mil. je doma a urobíme všetko preto , aby sme ho využili v súčasnej 

dobe a investovali do niečoho, čo nám v meste chýba.

Doc.  PhDr.  Martin  Klus,  PhD.,  MBA –  ďakujem  za  usmernenie.  Sledujem  aj  ten 

šuflíček,  kde  sú  zmluvy.  My  sme  nevedeli,  že  sme  ani  úver  nečerpali  a  teda  sme 

nevedeli,  že sa ani nebudú platiť úroky. Je mi ľúto,  že sa to skôr zverejní ako o  tom 

vedeli poslanci. Stále som nedostal odpoveď či sa zo stanice nestane niečo iné.

Ján Nosko – na toto máme územný plán, v ktorom je jasne definovaný priestor. A tá 

zmluva o ukončení má svoj dátum a tak nebol ani čas to skôr zverejniť. Zverejníme to 

na prvom MsZ, ktoré sa konalo od podpisu dohody.

Mgr.  Marek  Modranský  FP –  čo  sa  týka  AS,  tento  bod  sme  mali  pravidelne 

zaraďovaný aj na komisii, kde boli členovia informovaní z  tých dostupných výsledkov 

a  rokovaní,  ktoré  už  ukončené  boli  v rámci  štatutárov  a aj  mesta  B.Bystrica. 

Z prevádzkových podmienok musím konštatovať,  že projekt  je vydarený.  Podarilo  sa  

zosynchronizovať  MHD  s prímestskou  a diaľkovou  dopravou.  Je  tam  otvorená 

aj informačná kancelária.  Služby pre verejnosť sú už poskytované.  Ďakujem vedeniu 

mesta za úsilie, ktoré bolo vynaložené a nie malé, až do posledného rozhodnutia. Bolo 

to nesmierne náročné.

Ing.  Mgr.  Pavol  Katreniak  FP –  ja  som  členom  dopravnej  komisie.  Nevedel  som 

o tomto,  že  sa  zmluva  ruší.   Kľudne  sme  mailom  mohli  informáciu  dostať,  že  

odstupujeme od zmluvy a z akého dôvodu. Či je tá stanica taká úžasná, neviem, počul 

som aj dobré a aj zlé. Problém je údajne s tým, ako tie autobusy parkujú, cúvajú, že je 
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tam zima, je tam zápach z kanalizácie. Ešte jednu vec, pán primátor, vy ste hovorili na 

začiatku, že tá stanica bude či mesto do toho vstúpi alebo nie. Trošku sme si tu nervy  

španovali. A ešte jednu vec. Vy máte takú schému, že neprídete, nepýtate sa. No ako sa  

môžeme pýtať, keď po prvé nevieme, po druhé nedostaneme informáciu. 

Mgr.  Jakub   Gajdošík –  čo  sa  týka  jednej  z tých  posledných  poznámok,  že  na 

začiatku bolo niečo povedané, veď je úplne prirodzené, že ten proces sa vyvíja.  Som  

rád,  že  podstatná  časť  tohto  MsZ  na  vývoj  zareagovala  tak,  ako  zareagovala,  lebo 

výsledkom je, že dnes sa máme vôbec o čom baviť. A keď už sa o tom bavíme, nech to 

má  nejakú  štábnu  kultúru.  Keď  hovoríme  o tom,  že  sa  tam majú  autobusy  problém 

otáčať, tak keď sú na tento projekt urobené vlečné krivky od architektov, od inžinierov,  

ako to tu môžeme  tvrdiť, že autobusy sa tam majú problém otáčať. Na to, že je tam 

zima, na to je tam čakáreň. V otvorenom priestranstve býva zima v zime a čo sa týka 

toho,  že  prečo  som  sa  pousmial  pri  kolegovi  Klusovi.  Keď  pán  prednosta  hovoril  

o tom,  kde  sú  zverejnené  zmluvy,  vy  ste  hovorili,  že  ten  šuplík  pomerne  často  

navštevujete, tak ste si mohli všimnúť, že úverová zmluva nebola uzavretá. 

Ing. Karol Konárik FP -  na začiatok určite obrovská pochvala za to, že sme ušetrili  

tie prostriedky a že tá  AS dnes má svojho majiteľa a investora. Chcem sa opýtať, kto 

bude prevádzkovať túto stanicu.

Ján Nosko – otázku treba adresovať majiteľovi stanice.

Ing. Milan Lichý – myslím, že sa pýtame sústavne. Už sa nemám pýtať teba ale firmy 

Primum. Dostal som odpoveď, že mesto môže iniciovať stretnutie s  prevádzkovateľom 

AS.  Poprosím,  aby  také  stretnutie  bolo.  Ja  viem  aké  sú  problémy  na  AS  a  mám 

postrehy  od  vodičov  z praxe.  Dostal  som  odpoveď  na  interpelácie,  čo  sa  týka 

prístupnosti zo sídlisk RU-SA na železničnú stanicu a pokiaľ ide aj o to, že na AS nie 

sú  výstupištia, tie autobusy tam blúdia. Tieto veci by bolo treba riešiť a  bolo by dobré, 

keby  mesto  nejakým  spôsobom  rokovalo  s tým  prevádzkovateľom.  Tieto  problémy 

bude treba riešiť.

Prof.  MUDr.  Svetozár  Dluholucký,CSc .-   zmenil  by  som  tému  a tá  téma  je  na 

zdravotnú  problematiku.  Vo všeobecnosti  je  známe,  že  treťou   najčastejšou  príčinou  
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smrti  starších  ľudí  alebo  handicapovaných  chorobou  je  zápal  pľúc  spôsobený 

pneumokokmi. Proti tejto infekcii existuje vakcína, ktorá je  účinná na viac ako 90 % 

a chráni  pred  ťažkým  ochorením  až  úmrtím  seniorov  nad  55.  rokov.  My  sme  ako 

vakcinačná  komisia  ministerstva,  ktorej  som členom,  opakovane tlačili  na  rozšírenie  

indikácie  bezplatného  očkovania  proti  tejto  infekcii  a teraz  12.6.2017  prišlo 

rozhodnutie, kde táto vakcína je plne indikovaná a plne hradená poisťovňou u všetkých 

osôb, ktoré sú umiestnené v ústavoch soc. služieb, u ľudí starších ako 18. rokov, ktoré 

trpia chronickým ochorením. Chcem sa spýtať, lebo to je otázka kvality, nielen Zdravé 

mesto,  v zmysle  nejakých  aktivít,  ktoré  vedú  k zdravému  životu,  ale  aj  tento  typ 

ochrany patrí do našej kompetencie a máme takéto zariadenia vo svojej starostlivosti, 

ja  by  som  dával  do  pozornosti  túto  otázku  a nemal  by  byť  žiadny  problém  toto 

očkovanie zabezpečiť. 

Milan Smädo – všetci sme za tou stanicou a v tomto momente máme len to, aby sme 

poďakovali úradníkom mesta, primátorovi, viceprimátorovi. Viem čo sa tam nabehali.  

Je to výsledok aj ich práce. Treba pochváliť všetkých, že tu máme tú ruinu za sebou. Ja  

som navštívil nového šéfa VÚC, chcem vás požiadať, poslancov mesta, ktorí ste tam,  

boli  sme  tam  aj  členovia  OR,  máme  tie  problémy,  ktoré  máme  od  Radvani  až  po  

Rakytovce.  Otvorili  sme  tému  Pršianskej  Terasy,  lebo  sa  to  týka  rozvoja  mesta, 

vedľajšej cesty R1 až po Badín, lebo za chvíľu sa postaví vodojem v Rakytovci, bude 

tam výstavba,  nastávajú  tam problémy.  Na Sládkovičovej  ulici  sme  mali  v  januári  3 

vážne dopravné nehody, čo sa týkalo zrazenia chodcov. Som rád,  že pán nový župan 

zaujal  taký  postoj,  aby sme  konečne  začali  riešiť  tieto  problémy.  Preto  vás  o  tomto 

chcem oficiálne informovať.

Matej  Bučko –  ako  predseda  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu  vás  chcem 

upozorniť, že do konca marca je potrebné odovzdať majetkové priznania. Formuláre sú 

dostupné na internete.  Upozorníme vás aj  mailom. Ak máte nejasnosti  tak sa môžete  

obrátiť na mňa alebo na pani JUDr. Koreňovú.

PhDr.  Marcel  Pecník  -  Vážený  pán  primátor,  ctené  kolegyne  panie  poslankyne,  vážení 

kolegovia páni poslanci,  milí  prítomní,  dovoľujem si využiť túto chvíľu,  záveru dnešného 

banskobystrického  Mestského  zastupiteľstva,  aby  som  sa  k  Vám  prihovoril  možno 

nečakaným,  avšak  dátumovo  a  vecne  iste  príslušným  spôsobom.  V  mesiaci  január  si 
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pripomíname dôležité dejinné výročie, 25. rokov od vzniku súčasnej Slovenskej republiky. 

Mať svoju štátnosť je dnes pre národ prirodzené, ale nie samozrejmé. My to šťastie máme. 

Mnohí iní nie. Mám za to, že by sme si to mali vážiť nielen v tomto jubilejnom a takpovediac 

aj "magicky - osmičkovom" roku. Odkaz hrdosti a úcty k štátnosti by sa mal zrkadliť v našom 

konaní, diskutovaní i rozhodovaní. Dovoľte mi, aby som z tohto miesta pripomenul stručne 

tých,  ktorým podľa  môjho  vedomia  a  názoru  vďačíme  za  to,  že  pred  25.  rokmi  vznikla 

Slovenská  republika  a  poďakoval  im.  Síce  len  symbolicky  a  slovne,  ale  úprimne.  Svoju 

významnú úlohu v rokoch 1992 a 1993 nepochybne pri príprave a prvotnom formovaní štátu 

zohrala vtedajšia vláda Slovenskej republiky a zákonodarné zbory - Federálne zhromaždenie, 

Slovenská národná rada, neskoršia Národná rada Slovenskej republiky. Ešte pred 1. januárom 

1993 malo význam aj hlasovanie poslancov za vyhlásenie samostatnosti, konkrétne zástupcov 

Slovenskej  národnej  strany,  Hnutia  za  demokratické  Slovensko  a  Strany  demokratickej 

ľavice.  Úcta  patrí  aj  všetkým,  ktorí  v  tom  období  viedli  o  možnom  budúcom  štáte 

konštruktívnu  diskusiu.  Vďaku  si  zaslúžia  aj  tvorcovia  Ústavy  Slovenskej  republiky  a 

symbolov štátu - hymny, vlajky, zástavy, znaku a pečate. Dnes bežné a takmer všadeprítomné 

prvky,  avšak  vtedy  nové  a  prevratné.  Zásluhu  na  zvládnutí  prvých  dní  samostatnosti  má 

Národná banka Slovenska za zvládnutie procesu prechodu z československej korunovej meny 

("Kčs") na novú, slovenskú - "Sk". Kľúčové ministerstvá museli začať budovať infraštruktúru 

štátu, boli nimi bezpochyby Ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií, Ministerstvo obrany a 

Ministerstvo zahraničných vecí.  Spomenúť si  iste treba a  rovnako aj  poďakovať vtedajšej 

Matici  slovenskej,  zahraničným  Slovákom  a  všetkým  ďalším,  ktorých  pre  krátkosť  času 

nespomínam. Vďaka ním máme náš štát. Vážme si ho, milujme, poznávajme a pracujme pre 

jeho  rozvoj.  Aj  tu,  v  Banskej  Bystrici,  kde  sa  tiež  v  prelomovom  období  diali  aktivity 

podporujúce cestu k štátnosti. Vážený pán primátor, ctené kolegyne panie poslankyne, vážení 

kolegovia páni poslanci, milí prítomní,  dovoľte mi, aby som Vám všetkým úprimne a s úctou 

zaželal  do  celého  nového roku plného významných  výročí  -  prioritne  25.  výročia  vzniku 

Slovenskej republiky,  100. výročia vzniku prvej Československej republiky a 170. výročia 

historicky  prvej  Slovenskej  národnej  rady,  veľa  zdravia  a  úspechov  v  profesionálnom, 

politickom i národnom živote.

Doc.  PhDr.  Martin  Klus,  PhD.,  MBA –  mám  otázku,  na  poslednom  MsZ   prešlo 

uznesenie,  že  na  každé  ďalšie  MsZ by mala  byť  predkladaná  správa  o plnení  priorít 

poslaneckých klubov. Nič také som tu dnes nezaregistroval a  či  nebude neskoro, keď 

sme to mali dnes tu mať.
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Pavol Bielik – Milan tu spomínal prístupovú komunikáciu na Pršiansku Terasu. Ja by 

som  si  dovolil  otvoriť  otázku  prvej  etapy  malý  severný  obchvat  Kostiviarska-

Kynceľová. Je to už veľmi dávno, teraz je to už 4. volebné obdobie VÚC, ešte keď bol  

županom  pán  Marček,  začal  sa  robiť  malý  severný  obchvat.  A táto  prvá  etapa 

prepojenia sídliska RU-SA na rýchlostnú komunikáciu nie je urobená. Chcem poprosiť  

aj  teba  pán  primátor  a aj  kolegov  vo  VÚC,  aby  sa  pozreli  na  to,  v  akom  štádiu  je 

príprava tejto prvej etapy. Je to veľmi dôležité, lebo zatiaľ stále sa ide po provizóriu.  

Pomohlo by to aj Kostiviarskej a aj celej RU-SA. Druhá vec, chcem vám poďakovať, 

že sme to dobre zvládli, dnešné rokovanie. Už sme zažili aj horšie situácie. Ale myslím 

si,  že je potrebné hľadať obsah vecnosti.  A aj  napriek tomu, že dnes sme prijali  také 

uznesenie, ako sme prijali, vieme, že nie sme my tí, ktorí by boli na vine, ktorí takto  

rozhodujú,  že  ten  problém  je  niekde  inde,  v legislatíve,  ktorú  mz  netvoríme.  Ja  si 

myslím, že aj  primátor aj  všetci,  čo okolo toho robia majú záujem, aby neboli takéto  

situácie,  ale  niekedy  sa  to  nedá.  Ako  povedal  kolega  Smädo,  že  ak  prijmeme 

akékoľvek  uznesenie  v tom  bode,  nebude  to  dobré  uznesenie.  Tretia  vec.  Chcem 

poprosiť kolegov VMČ, že v utorok budeme mať výbor, aby sme schválili  záverečné 

vyúčtovanie.

Mgr. Jakub Gajdošík FP – nadviazal by som na poslanca Bielika. Pravdepodobne si 

mal na mysli prepojenie cez I/59 a I/66 – dobudovanie tej cesty 2419. Aby som uviedol 

v akom stave sa dnes nachádzame. Spracovaná je DSP-čka, rozpočet podľa DRS. Bolo 

tam územné rozhodnutie, bola tam podaná žiadosť na stavebné povolenie a  tým pádom 

územné  rozhodnutie  nestráca  právoplatnosť.   V súčasnosti  prebieha  verejné 

obstarávanie na  projektanta pre dopracovanie projektu a samotnú aktualizáciu. Čo sa 

týka majetkových vecí, je to na  90 % vysporiadané. Dochádza tam i  k úprave projektu. 

Toto  bude trvať  do  12 mesiacov  od verejného obstarávania.  Treba  povedať,  že  je  tá 

cena  okolo  4  mil.  €.  Nie  je  to  nereálne.  Táto  cesta  je  aj  v  master  pláne  Slovenska 

zaradená  medzi   nespochybniteľnými  projektami  a má  absolútnu  prioritu.  A je  to 

absolútna  priorita  v rámci  výstavby,   a preto  z týchto  prvých  20  miliónov  bude 

zásadným záujmom všetkých Bystričanov a aj  ľudí z okolia,  aby práve tento projekt, 

ktorý spĺňa všetky kritériá na  financovanie z IROP tak, aby bol financovaný. Je možno 

ho z týchto fondov aj financovať.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová – chcela som dať otázku, či je ochota zúčastniť sa na 

diskusii  o pripravenosti  mesta  a regiónu  na  klimatické  zmeny,  ktoré  organizujeme 
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v Klube  architektov  8.2.2018.  Odborne  to  bude  garantovať  Ing.  Zuzana  Hudeková,  

PhD. Prizvaní sú  odborníci z enviro sektora Ing. Pavlíková, MUDr. Mesík a  župa má 

záujem na  tejto  téme participovať.  Či  by sme  mohli  spracovateľa  správy o  stave  ŽP 

poprosiť o účasť.

Ján Nosko – určite niekto z odborných útvarov a vedenia mesta príde.

K             bodu číslo 24:  

Ukončenie mestského zastupiteľstva 

Ján  Nosko,  primátor  mesta,  ukončil  22.  zasadnutie  mestského  zastupiteľstva  v  Banskej 

Bystrici.  Poďakoval  prítomným za  účasť.  22.  zasadnutie  mestského  zastupiteľstva  bolo 

ukončené o 15.30  h

  
 JUDr. Martin Adamec,v.r.                                                                        Ján Nosko,v.r.
     prednosta MsÚ                                                                                      primátor mesta
     Banská Bystrica                                                                                    Banská Bystrica

Meno- priezvisko Dátum Podpis

I. overovateľ Ľubomír Motyčka 5.2.2018 v.r.

II. overovateľ Ing. arch. Hana Kasová 5.2.2018 v.r.

Zapísala: Želmíra Gernicová, PS OL 2.2.2018 v.r.
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