
Dôvodová správa

k bodu programu: Dodatok č. 1 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych
vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica
_____________________________________________________________________________

I. Materiál sa predkladá z dôvodu úpravy a spresnenia znenia niektorých bodov v platných  
Zásadách zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v
Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica (ďalej len „Zásady“).

Zásady  boli  schválené uznesením MsZ č. 1336/2014 dňa 8. apríla 2014 s účinnosťou od 
9. apríla 2014 ako dokument, ktorý upravuje režim pre zriaďovanie a prevádzkovanie SVOZ
v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a v jej ochrannom pásme v období od 1. apríla do 
31. októbra kalendárneho roka a režim mimosezónneho obslužného posedenia v priestore 
vymedzenom  v  grafických  prílohách  č.1A – 1D.  Uznesením  MsZ č.  434/2016  zo  dňa  
19.04.2016 boli schválené aktualizované grafické prílohy č. 1A – 1D k Zásadám. 

Zdôvodnenie zmien a doplnkov v návrhu Dodatku č. 1 Zásad 

Nakoľko  skúsenosti  z  praktických  aplikácií  povoľovania  sezónnych  vonkajších
obslužných  zariadení  (ďalej  len  „SVOZ“)  sú  v  niektorých  prípadoch  v  rozpore  s
aktuálnym znením Zásad, a to napr.:

a) Upravuje sa  článok 6 ods. 2. z dôvodu chýbajúcej prílohy č.2 v aktuálnych Zásadách.

b) V článku 6 Podmienky pre vyhotovenie nájomnej zmluvy ods. 8 sa upravuje termín 
na predkladanie žiadostí na umiestnenie SVOZ. 

V  aktuálnych  Zásadách  je  termín  na  predkladanie  žiadostí  do  28.  februára
kalendárneho  roka.  Tento  termín  je  neopodstatnený.  Vznikajú  problémy  pri  
žiadostiach prevádzok, ktoré sa otvárajú v priebehu roka. Pri striktnom dodržiavaní 
uvedeného termínu by Mesto mohlo prichádzať o nie malé finančné prostriedky do  
rozpočtu mesta.

c) Na základe správy o výsledku kontroly č. 13/2017 sa mení znenie článku 8 Kontrolná
činnosť ods. 1.

II. Obsah materiálu tvorí Dodatok č. 1 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania SVOZ.

III. Mestská  rada  na  zasadnutí  dňa  09.01.2018  prerokovala  materiál  a  uznesením  číslo
11/2018 – MsR odporučila  predložiť  uvedený materiál  na 22.  zasadnutie MsZ v Banskej
Bystrici dňa 25.01.2018. Na základe pripomienky vznesenej na Mestskej rade spracovateľ
doplnil  vznesený  návrh  v  článku  8  Kontrolná  činnosť  o  "kontrolu  dodržiavania  Zásad
vykonáva hlavný kontrolór mesta Banská Bystrica".

IV. Doložka zlúčiteľnosti s PHSR na roky 2015 - 2023: predkladaný materiál nesúvisí s  PHSR.

V. Ekonomický dopad na rozpočet mesta bude závisieť od množstva uzatvorených nájomných
zmlúv. 

Z podkladov OVZ-SÚ 
spracoval a upravil Ing. arch. Ján Barič, 
vedúci Stavebného odboru


