
N á v r h   n a   u z n e s e n i e

K bodu: Návrh na doplnenie komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici 

o neposlancov 

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

I.    v  o  l  í   

      za členov komisií nasledovných neposlancov: 

1. do Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú 
    činnosť nasledovných neposlancov : 

1) Ing. Alžabeta Didová, riaditeľka SME pobočky ČSOB, a.s. Banská Bystrica.
2) Ing. Anna Harmaniaková, PhD., Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica.
3) Ing. Pavol Kmeť, riaditeľ firemného centra Slovenská sporiteľňa Banská Bystrica. 
4) Ing. Martin Majling, ekonóm Správy športových a telovýchovných zariadení mesta 

Banská Bystrica.
5) Ing. Iveta Sásiková, riaditeľka Daňového úradu Banská Bystrica. 
6) PhDr.  Peter  Vaňo,  MBA.,  riadenie  a  manažment  segmentu  verejná  správa  s 

celoslovenskou  pôsobnosťou, VÚB, a. s. Bratislava.

       2.  do Komisie MsZ pre územný rozvoj nasledovných neposlancov: 

1) Ing.  arch.  Zuzana  Klasová,  riaditeľka  Krajského  pamiatkového  úradu  Banská 
Bystrica. 

2) Ing. Anna Šabová, výrobno-technická námestníčka StVPS a.s. 
3) Ing.  Janka Mylbachrová,  vedúca odboru výstavby a bytovej politiky,  okresný úrad 

Banská Bystrica. 

       3. do Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí nasledovných neposlancov:

1) Ing. Alexander Sámel, občianska rada, volebný obvod č. 1. 
2) Ing. Katarína Petríková, PhD, občianska rada, volebný obvod č. 1.
3) Mgr. Jana Suraová, občianska rada, volebný obvod č. 1.
4)  Ing. Jozef Tomáš,  občianska rada, volebný obvod č. 2.
5) MUDr. Marián Fejfár, občianska rada, volebný obvod č. 2.
6) p. Ľubica Buranová, občianska rada, volebný obvod č. 3.
7) Ing. Elena Púchyová, občianska rada, volebný obvod č. 3.
8) Ing. Ján Hruška, občianska rada, volebný obvod č. 4. 
9) p. Ján Žambor, občianska rada, volebný obvod č. 4.
10) p. Roman Kostúr, občianska rada, volebný obvod č. 4.
11) p. Rudolf Gizel, občianska rada, volebný obvod č. 4.



       4. do Komisie MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku nasledovných 
            neposlancov: 

1) Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., dekanka banskobystrickej Fakulty 
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Dlhoročne pôsobí v 
oblasti vzdelávania v ošetrovateľstve.

2) Radovan Jonáš, aktivista v práci s marginalizovanými skupinami, zameriavajúci sa na 
zvýšenie gramotnosti a kultúry v rómskych osadách na území mesta. 

3) Pavol Strhák, mechanik telekomunikácií, konateľ spoločnosti Colorgrafik, spol. s r.o., 
Banská Bystrica. Má praktické skúsenosti v oblasti dlhodobej sociálnej starostlivosti, 
zaujíma sa o servis a poradenstvo pre ľudí s postihnutím a ich rodiny. 

4) Mgr. Ján Záskalan, psychológ a psychoterapeut, občiansky aktivista. Je zakladateľom 
Materského centra Mostík, zakladateľom a správcom internetového portálu 
"Nehraj.sk", venovaného problematike prevencie a liečby patologického hráčstva.

      5.  do Komisie MsZ pre školstvo a šport nasledovných neposlancov : 

1) Mgr. Milan Pápay , riaditeľ ZŠ Gaštanová 2 v Banskej Bystrici.
2) PaedDr.  Zuzana  Gajdošová,  hlavný  radca  na  oddelení  odborných  a metodických 

činností, odbor školstva, Okresný úrad Banská Bystrica. 
3) Roland Maťaš, podpredseda Rady študentov mesta Banská Bystrica. 
4) Mgr. Michal Rusko, zástupca riaditeľa špeciálnej školy v Banskej Bystrici.
5) Vladimír Moravčík, profesionálny športovec. 
6) Milan Záborský, predseda Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica.

       6.  do Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
             nasledovných neposlancov: 

1) Mgr. Martin Martinka, vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Okresný úrad Banská Bystrica.

2) mjr. Mgr. Jozef Golian, riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu Banská Bystrica.
3) Ing. Miroslav Snopko, generálny riaditeľ spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská 

Bystrica, a.s. 

       7.  do Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 
             nasledovných neposlancov: 

1) Ing. Pavol Gender, časopis Permon o histórii a turizme Banskej Bystrice, člen 
Oblastnej organizácie CR, člen geomontánneho parku v B.B., podnikateľ.

2) Doc. Ing. Andrej Malachovský , vedúci katedry cestovného ruchu na UMB v Banskej 
Bystrici. Špičkový odborník v oblasti cestovného ruchu.

3) Patrik Bočkay, riaditeľ hotela LUX v Banskej Bystrici, prezident Zväzu hotelov a 
reštaurácií Slovenskej republiky.

4) Ing. arch. Peter Rusnák, prezident vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja, 
špecialista na regionalistiku.



       8.  do Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ nasledovných
             neposlancov: 

1) Radoslav Ivan,  odborný referent v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych 
fondov  Úrad  Banskobystrického  samosprávneho  kraja,  organizátor  rôznych 
hudobných podujatí v meste Banská Bystrica.

2) RNDr.  Jana  Orlická,  riaditeľka  umeleckej  agentúry  JANA,  riaditeľka  a  členka 
správnej rady neziskovej organizácie OK klub Banská Bystrica. 

3) Slavo  Sochor,  študent   Gymnázia  Jozefa  Gregora  Tajovského  v  Banskej  Bystrici. 
spolupracuje  s  kultúrnym  centrom  Záhrada,  založil  projekt  Kino  v  bazéne, 
spolupracuje s ľudskoprávnymi organizáciami.

4) Matúš Oľha, Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici.                            
5) Peter  Pohančánik,  Riaditeľ  Folklórneho  súboru  Urpín,  dlhoročný  profesionálny 

pracovník v oblasti folklóru v Banskej Bystrici.

        9.  do Komisie MsZ pre životné prostredie a odpady nasledovných neposlancov: 

1) Ing. Dagmar Rajčanová, manažérka festivalu Envirofilm, býv. riaditeľka Slovenskej 
agentúry  životného  prostredia.  V súčasnosti  sa  venuje  festivalovým a projektovým 
aktivitám  so  zameraním  na  environmentálne  problémy.  Zameriava  sa  na  ochranu 
životného  prostredia,  zlepšovanie  trvalej  udržateľnosti  v meste  z pohľadu  enviro 
zdravia.  

      dňom 24. marcom 2015

II. s c h v a ľ u j e :

            predmet činnosti komisií MsZ na volebné obdobie 2014 – 2018


