
Dôvodová  správa

k bodu programu:
Poskytnutie dotácií  z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 10/2015  o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení
 ___________________________________________________________________________

I. Materiál sa predkladá na  základe Uznesenia Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť,
verejnoprospešné služby a verejný poriadok číslo 21/2017 zo  dňa  20. decembra 2017.
 

II. V zmysle § 8 ods. 8 VZN č. 10/2015  o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mesta Banská
Bystrica  v znení  VZN č.  15/2016 (ďalej  len  VZN 15/2016) písm.b)  komisie  MsZ
vypracujú k predloženej  žiadosti  o dotáciu stanovisko vo forme uznesenia,  ktorým
komisia  odporučí  alebo  neodporučí:  mestskému  zastupiteľstvu  schváliť  dotáciu
v navrhovanej výške presahujúcu 4.000 Eur.  

III.  Komisia MsZ  v Banskej Bystrici  odporúča  v zmysle uznesenia a v zmysle § 8 ods.
8b)  VZN  č.  10/2015   prerokovať  materiál  poskytnutie  dotácií  v  zmysle  VZN
č.10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica  na 22. zasadnutí
MsZ  dňa  25. januára 2018 a schváliť dotácie 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".  Dotácia  je  účelovo
viazaná na prípravu, organizovanie kampaní a podujatí zameraných na podporu udržateľnej
mestskej mobility na území mesta Banská Bystrica. 
1. Príprava a organizovanie kampane Do práce na bicykli 2018 (marec - jún 2018)
2. Príprava a organizovanie kampane Európsky týždeň mobility 2018 (jún- október 2018)
3. Príprava  a  organizovanie  podujatí  zameraných  na  propagáciu,  osvetu,  vzdelávanie  a  

vytváranie   partnerstiev  medzi  širokou  verejnosťou,  Mestom  a  dotknutými  
subjektmi za účelom podpory a rozvoja udržateľnej mobility (1. marec - 15. december  
2018).  

Súlad materiálu s PHSR:
Dotácie v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica sú
obsiahnuté v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  Banská Bystrica Aktivita
3.1.3.2 Organizovať dni mobility.

IV.
1.) Finančné prostriedky určené na dotácie sa rozpočtujú v Programovom rozpočte Mesta

Banská Bystrica.
2.) V   rámci  schváleného  rozpočtu   Mesta  na  príslušný  rok  sú  vyčlenené   finančné

prostriedky  vo forme dotácií   pre oblasti  samosprávy určené vo VZN č.  10/2015
o poskytovaní dotácií  z  rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

3.) Na rok 2018 sú schválené finančné prostriedky v podprograme
 8. 4.       Dotácie na ekologické druhy dopravy vo výške 5  000 Eur    
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