Čo je to BBA
Banskobystrická alternatíva
(BBA) spája ľudí, ktorí milujú
Banskú Bystricu. Vznikla v roku
2005 ako skupina bystrických
lokálpatriotov, odborníkov, občianskych aktivistov a niekoľkých čestných mestských poslancov. Od roku 2007 pôsobí
BBA aj v 31-člennom Mestskom
zastupiteľstve, a to ako klub nestraníckych poslancov. Pre volebné obdobie 2006 – 2010 postavila BBA 11 kandidátov a získala
6 mandátov, v období 2010 – 2014
ponúkla BBA celkovo 12 ľudí a
dosiahla 7 poslancov. V blížiacich sa komunálnych voľbách
15. 11. 2014 postaví BBA aspoň 15
kandidátov. BBA je zároveň otvorená všetkým skutočne nezávislým, statočným a pracovitým
kandidátom, ktorí chcú poslancovať pre blaho nášho mesta a
nie na prospech svojho vrecka či
nejakej strany.
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Zaujímajú nás

vaše názory.

Ozvite sa!

www.bbalternativa.sk

Poďakovanie

Napriek tomu, že v súčasnosti
pôsobím ako novinárka a riaditeľka Dvojky RTVS v Bratislave,
srdcom zostávam Banskobystričankou. Snažím sa v médiách čo
najpozitívnejšie zviditeľňovať
naše mesto - jeho bohatú históriu, kultúru a možnosti cestovného ruchu. Podporujem úsilie o
záchranu Radvanského kaštieľa
a priľahlého parku, prispela som
k znovuobjaveniu osobnosti svetoznámeho architekta Ladislava
Hudeca, zasadzujem sa o popularizáciu súčasných osobností
Banskej Bystrice. Medzi moje
priority patrí aj priblíženie histórie SNP mladým ľuďom, napr.
cez úspešné televízne besedy o
známej i neznámej histórii SNP.
Hoci mi pracovné povinnosti už
neumožnia opätovne kandidovať, budem naďalej podporovať
všetko, čo Banskú Bystricu urobí
krajšou, zdravšou a príťažlivejšou. Ďakujem Bystričanom za
podporu, mojim šiestim poslaneckým kolegom za spoluprácu
a želám veľa úspechov všetkým
kandidátom BBA.
Marta Gajdošíková
poslankyňa BBA

Naše obľúbené
webstránky
•
•
•
•
•
•
•
•

www.banskabystrica.sk
www.bbonline.sk
www.bystrica.sme.sk
www.bystrica24.sk
www.bbsoo.sk
www.permon.eu
www.knzm.sk
www.divadlozpasaze.sk

● Poslanci BBA (zľava): Vierka Dubačová, Vlado Pirošík, Lucia Skokanová, Paľo Katreniak, Lydka Priehodová, Milan Lichý, Marta Gajdošíková

My, nezávislí poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej
Bystrici (MsZ) združení v klube Banskobystrická alternatíva
(BBA) veríme, že lepší život v našom meste dosiahneme jedine
nestraníckou a čestnou správou
vecí verejných. Dlhodobo presadzujeme budovanie a obnovovanie verejných priestorov, miestnych komunikácií, parkovísk,
ihrísk a zelene, ale aj tvorbu a
uplatňovanie dobrých pravidiel
chodu mesta, vyvážený územný
rozvoj, podporu sociálnych služieb, kvalitnú kultúru a šport a

zachovanie historickej pamäte
mesta. Zároveň vyvíjame aktívnu komunálnu činnosť v rámci
jednotlivých sídlisk a mestských
častí. Ako jediný poslanecký klub
predkladáme každoročne Banskobystričanom verejný odpočet
našej činnosti.

účelom jeho obnovy, kompletnú
rekonštrukciu detského ihriska
THK – Spojová a ihriska pod Pamätníkom SNP. Hlasovali sme
za vyčlenenie financií na viacero
europrojektov i na komplexnú
obnovu ciest a chodníkov. Bránili sme rušeniu ZŠ Bakossova.

V poslednom období sme podporili zateplenie 7 základných
škôl v meste, obnovu zeleného
asfaltu na námestí, vynovenie
hodinovej veže a sprejazdnenie
centra mesta pre cyklistov, prenájom mestského amfiteátra za

Podporujeme územný plán, ktorý by priniesol do mesta viac
práce, bezpečnosti a pohody, ale
nie jeho „budovateľskú“ verziu,
ktorá spôsobí len problémy a
zhoršenie kvality života (vodné
elektrárne Iliaš a Vlkanová, hotel

v areáli Pamätníka SNP, zastavanie Urpína, zahusťovanie starého
mesta, Fončordy, Radvane, ...).
V záujme posilnenia dialógu s
občanmi sme podporili vznik tzv.
participatívneho (občianskeho)
rozpočtu, zvolali sme historicky
prvé bystrické mikroferendum
(24. máj 2014) a viacero verejných
diskusií. Snažíme sa o vznik komunitného centra na Fončorde. Presadili sme udelenie Ceny
mesta významnému meštanostovi Júliusovi Cesnakovi. Rovnako ako v minulých rokoch,

aj v období január – september
2014 boli poslanci BBA najaktívnejším klubom v Mestskom
zastupiteľstve. Či už počtom
podaných uznesení, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
alebo interpelácií komunálnych
nedostatkov.
Ako jediný poslanecký klub už
ôsmy rok prevádzkujeme na
Mestskom úrade každý štvrtok
od 15.30 – 17.00 h Občiansku poradňu BBA, v rámci ktorej sme
už vyriešili problémy veľkého
množstva Banskobystričanov.

Spájame slušných a dobrých ľudí v Banskej Bystrici

ÁNO čestnosti, nezávislosti a odbornosti, NIE partajníkom, kmotrom a extrémistom
V klube BBA túžime po tom, aby
držiteľmi verejných volených
funkcií boli čestní odborníci, a
nie neschopní
partajníci, tajomní kmotri a
kšeftári, nečitateľné gorilky či
nekompetentní
radikáli. Tento
náš cieľ je ešte
ďaleko. Aj preto sa budeme v
novembrových
k o m u n á l nyc h
voľbách opätovne uchádzať o
dôveru Banskobystričanov.
Naďalej chceme presadzovať
dobrú kvalitu
života v našej
Bystrici. Aj naďalej chceme

byť dôslednou alternatívou voči a netransparentnosti. Sme radi, šli ďalších slušných a dobrých
nezodpovednosti, neodbornosti že pre takéto snaženie sme na- ľudí: vysokoškolskú učiteľku

Barboru BAĎUROVÚ z Fončordy, protikorupčného novinára
Mateja BUČKA zo
Sásovej, občiansku
aktivistku
Mirku KAMENSKÚ z
Radvane, ekonóma a trénera mládeže Braňa SLANÉHO z Fončordy,
dlhoročnú bojovníčku proti spaľovni na Graniari
Heňu PETRINCOVÚ, podnikateľa a
aktivistu z Podhája Paľa STRHÁKA,
animátora a aktivistu zo Sásovej
Tomáša
ŠTRBU,
fončordskú architektku Hanku KASOVÚ a vydavateľa
a riaditeľa grafického štúdia Marti● Kandidáti BBA (horný rad zľava): V. Pirošík, P. Katreniak, Ľ. Priehodová, T. Štrba, V. Dubačová, P. Strhák, B. Slaný,
na ÚRADNÍČKA zo
M. Lichý. Dolný rad zľava: M. Úradníček, H. Kasová, B. Baďurová, L. Skokanová, M. Kamenská, H. Petrincová, M. Bučko
starého mesta.

