Vaši poslanci
¢ Viera DUBAČOVÁ
Obvod - Staré mesto. Predsedníčka
kultúrnej komisie MsZ, členka sociálnej komisie MsZ, dozornej rady
Mestských lesov, s. r. o. a školskej
rady ZŠ Bakossova. Profesia: režisérka, zakladateľka Divadla z Pasáže. Kontakty: 0918 636 344, dubacova@bbalternativa.sk.
¢ Marta GAJDOŠÍKOVÁ
Obvod – Radvaň. Členka školskej
rady MŠ v Jakube. Profesia: novinárka, riaditeľka Dvojky RTVS. Kontakty: 0905 465 542, gajdosikova@
bbalternativa.sk.
¢ Pavol KATRENIAK
Obvod – Staré mesto. Člen mestskej rady, ﬁnančnej komisie MsZ,
dopravnej komisie MsZ, komisie
MsZ pre životné prostredie, školskej
rady MŠ Horná 22, ZŠ Š. Moyzesa
a predseda školskej rady ZŠ Trieda SNP. Profesia: odborný radca v
oblasti ochrany prírody a pedagóg.
Kontakty: 0915 801 903, katreniak@bbalternativa.sk.
¢ Milan LICHÝ
Obvod – Rudlová-Sásová. Člen
komisie MsZ pre územný rozvoj,
komisie MsZ pre rozvoj mestských
častí, sociálnej komisie MsZ, dozornej rady MBB, a. s. a školských
rád ZŠ Hronská, ZŠ Pieninská a MŠ
Magurská. Profesia: lesný inžinier,
metodik, projektant. Kontakty: 0905
552 236, lichy@bbalternativa.sk.
¢ Vladimír PIROŠÍK
Obvod – Rudlová-Sásová. Predseda komisie pre pamätihodnosti mesta, člen ﬁnančnej komisie MsZ, kultúrnej komisie MsZ, dozornej rady
Bytového podniku mesta, s. r. o.,
školskej rady MŠ Karpatská a školskej rady ZŠ Sitnianska. Profesia:
advokát, mediátor. Kontakty: 0905
786 701, pirosik@bbalternativa.sk.
¢ Ľudmila PRIEHODOVÁ
Obvod – Radvaň. Členka komisie
MsZ pre územný rozvoj, dopravnej komisie MsZ, komisie MsZ pre
ochranu verejného záujmu a školskej rady MŠ Radvanská 26. Profesia: autorizovaná architektka. Kontakty: 0908 948 223, priehodova@
bbalternativa.sk.
¢ Lucia SKOKANOVÁ
Obvod – Fončorda. Členka komisie
MsZ pre rozvoj cestovného ruchu,
komisie MsZ pre školstvo a šport,
komisie MsZ pre životné prostredie,
školskej rady MŠ Nová, MŠ Šalgotarjánska a Rady školy ZŠ Spojová.
Profesia: programová manažérka
v Nadácii Ekopolis. Kontakty: 0905
821 897, skokanova@bbalternativa.
sk.
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Statočne bránime Bystricu!
Vaši siedmi poslanci BBA.
Prehľad činnosti klubu BBA za rok 2013
My, siedmi nezávislí poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (MsZ) združení v klube Banskobystrická alternatíva (BBA), veríme, že
lepší život v našom meste dosiahneme jedine otvorenou, zodpovednou, neľavicovou a neextrémistickou správou vecí verejných. Dlhodobo preto
presadzujeme nielen budovanie a obnovovanie verejných priestorov, miestnych komunikácií, parkovísk, ihrísk či zelene, ale aj tvorbu a uplatňovanie dobrých pravidiel chodu mesta, vyvážený územný rozvoj, podporu sociálnych služieb, kvalitnú kultúru a zachovanie historickej pamäte mesta.
Zároveň vyvíjame aktívnu komunálnu činnosť v rámci jednotlivých volebných obvodov, t. j. sídlisk a mestských častí, ktoré reprezentujeme v MsZ.

V roku 2013 sme sa zameriavali na tvorbu a uplatňovanie demokratických pravidiel a na ochranu pamäte mesta.
V oblasti tvorby demokratickej infraštruktúry a posilňovania účasti
verejnosti na rozhodovaní sme presadili napr. zmenu Rokovacieho poriadku Mestskej rady (MsR), v zmysle ktorej sa začali materiály na rokovanie MsR aktívne zverejňovať na
webstránke mesta tri dni pred jej
zasadnutím, čiže celkovo až 17
dní pred rokovaním MsZ. Nariadením Mesta č. 1/2013, ktorým
bolo novelizované VZN č. 8/2011
o poskytovaní dotácií, sa vďaka
BBA zjednodušili podmienky pre
získanie grantu od Mesta a vytvorila sa tiež možnosť získať
dotačnú podporu aj na refundáciu prevádzkových a mzdových nákladov. Zmenou Zásad rozpočtového
hospodárenia a vypracovaním osobitného štatútu bolo v závere minulého roka v meste Banská Bystrica zavedené do praxe tzv. participatívne
rozpočtovanie. V záujme posilnenia kvaliﬁkovaného dialógu s občanmi
sme zvolali verejnú diskusiu o územnom pláne mesta a debatu o opatreniach proti klimatickým zmenám realizovaným na miestnej úrovni. Časť z
nás sa tiež aktívne zapojila do pokojných protestov proti nárastu extrémizmu
v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.
V oblasti ochrany pamäte sme sa pričinili napr. o vyhlásenie niekoľkých

nových pamätihodností mesta, autorsky aj organizačne sme sa podieľali
na vzniku viacerých publikácií o meste a jeho histórii, zabezpečili sme
podporu mesta na projekt Stolpersteine (osadenie kameňov pripomínajúcich obete holokaustu) a zúčastnili sme sa na dobrovoľných brigádach na starom cintoríne na Okružnej, na Kalvárskej hore, pri Radvanskom kaštieli a na archeovýskume na
Hrádku nad Sásovou. Dopomohli sme
k osadeniu pomníka „Odkrývanie“ v
Záhrade - Centre nezávislej kultúry a
presadili sme udelenie renomovanej
Ceny mesta pre sprievodcu a popularizátora mestskej histórie Jozefa
Ďuriančika. Na verejných zhromaždeniach sme si pripomenuli 45. výročie okupácie našej vlasti sovietskymi
vojskami, 95. výročie vzniku Československa a tiež 24. výročie Nežnej revolúcie.
Z iniciatívy BBA vzniklo na jeseň 2013 v Parku pod Pamätníkom nové
moderné detské ihrisko a v Jelšovom hájiku v Sásovej „chodník zdravia“ - zóna aktívneho oddychu s telocvičnými prvkami. V záujme zlepšovania statickej dopravy sa z našej iniciatívy - okrem využívania štandardných postupov (výstavba nových stojísk, zmena dopravného značenia)
- častejšie odťahovali autovraky z verejných plôch, vďaka čomu sa za
minimálne náklady uvoľnilo množstvo „nových“ parkovacích miest.
Viac o nás a našej činnosti sa dozviete na www.bbalternativa.sk.

Pomáhame Vám
Minulý rok bol výnimočný aj tým,
že naša kolegyňa Mgr. art. Viera
Dubačová získala za svoju jedinečnú celoživotnú prácu v oblasti
ﬁlantropie prestížne ocenenie Krištáľové krídlo. Vierka, gratulujeme! Sme na Teba hrdí.
Naše obľúbené webstránky
vww.banskabystrica.sk, www.bbonline.sk, www.bystrica.sme.sk, www.
bystrica24.sk, www.bbsoo.sk, www.
permon.eu, www.knzm.sk

Rovnako ako v minulých rokoch, aj v roku 2013 boli poslanci BBA
najaktívnejším klubom v Mestskom zastupiteľstve. Či už počtom podaných uznesení, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov,
interpelácií komunálnych nedostatkov, prácou v návrhovej komisii,
atď. Pravidelne sme sa zúčastňovali činnosti občianskych a školských rád, výborov mestských častí, diskusií v domovoch dôchodcov, knižniciach a komunitných centrách. Podporovali sme činnosť
miestnych združení a občianskych iniciatív. Ako jediný poslanecký
klub sme zároveň - už siedmy rok v poradí – prevádzkovali na prízemí Mestského úradu na ul. ČSA 26 každý štvrtok od 15.30 –
17.00 hod. bezplatnú Občiansku poradňu BBA, v rámci ktorej sme
riešili problémy veľkého množstva Banskobystričanov. Občianska
poradňa BBA je tu pre Vás v nezmenenom čase aj v roku 2014!

Ste statoční, čestní a pracovití?
Máte radi Banskú Bystricu?
Chcete vyššiu kvalitu života v našom meste?
Rozšírte rady BBA!
BBA vznikla v roku 2005 ako nezávislá platforma niekoľkých mestských poslancov,
odborníkov, občianskych aktivistov a lokálpatriotov, ktorých spájala láska k mestu
Banská Bystrica. Od roku 2007 pôsobí BBA aj v MsZ, a to ako klub nezávislých
poslancov. Počas rokov 2007 - 2010 bolo v klube BBA šesť poslancov, vo funkčnom
období 2011 – 2014 je to sedem poslancov. V rokoch 2015 – 2018 môžete byť poslancom BBA aj Vy. Ozvite sa nám.

