PRVÝ POLROK 2016 S BANSKOBYSTRICKOU ALTERNATÍVOU
Informačný list klubu nezávislých poslancov mesta (ročník X.)

info@bbalternativa.sk, www.bbalternativa.sk, www.facebook.com/bbalternativa
Čo je to BBA

Banskobystrická alternatíva (BBA) vznikla pred desiatimi rokmi ako platforma lokálpatriotov, pozostávajúca z niekoľkých mestských poslancov, odborníkov
a občianskych aktivistov, ktorých spája láska k mestu
Banská Bystrica. Od roku 2007 pôsobí BBA aj v Mestskom zastupiteľstve (MsZ), a to ako klub nezávislých
poslancov. Vo volebnom období 2007-2010 mala BBA
v MsZ celkovo šesť poslancov. V rokoch 2011-2014 reprezentovalo BBA sedem ľudí. V súčasnosti (2014 – 2018) je
v 31 –člennom MsZ deväť zástupcov BBA: Maťo BUČKO,
Vierka DUBAČOVÁ, Hanka KASOVÁ, Paľo KATRENIAK,
Milan LICHÝ, Vlado PIROŠÍK, Lydka PRIEHODOVÁ, Lucia SKOKANOVÁ a Tomáš ŠTRBA. BBA je do budúcna
otvorená všetkým skutočne nezávislým a statočným ľuďom, ktorí chcú pracovať pre blaho nášho mesta a nie na
prospech svojho vrecka či nejakej politickej strany.

Poďakovanie

Chceme lepšiu Bystricu, pomôžte nám v tom
My, poslanci klubu Banskobystrická alternatíva (BBA),
sa aj v priebehu roka 2016 snažíme dôsledne obhajovať
verejný záujem a kvalitné životné podmienky pre dobro
obyvateľov Banskej Bystrice. Nie sme závislí od žiadnej
politickej strany či developera. Počtom podávaných návrhov, uznesení, podnetov, interpelácií, ale aj „neviditeľnou“
činnosťou mimo Radnice, patríme medzi najaktívnejších
poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ). V MsZ dôrazne presadzujeme vládu práva, budovanie otvorenej samoVážení Banskobystričania, ďakujem vám za 2128 preferenčných hlasov, ktoré som vo voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky získala v našom okrese. Od
marca som tak nielen mestskou poslankyňou za BBA,
ale hájim vaše záujmy aj na úrovni parlamentu. Prvé
mesiace v Bratislave ma utvrdili v tom, že lesk hlavného mesta zvádza politikov zabúdať na ťažký život v regiónoch. Bude preto mojou úlohou im neustále pripomínať, že Slovensko nekončí za hranicou Bratislavy. Verím
v aktívne občianstvo a väčšiu účasť verejnosti na správe veci verejných. Aj preto v týchto dňoch predkladám v
Národnej rade návrh zákona, aby po vzore mesta Banská
Bystrica aj ostatné samosprávy otvorili zasadnutia mestských rád a komisií občanom. Ako poslankyňa chcem počúvať, preto s nápadmi ako zlepšiť naše mesto, náš región
a našu krajinu sa na mňa kedykoľvek obráťte. Stretnete
ma na Občianskej rade volebného obvodu Centrum alebo v rámci pravidelnej Občianskej poradne BBA, príp. ma
môžete kontaktovať aj priamo na e-mailovej adrese viera_dubacova@nrsr.sk. Ďakujem.
Viera DUBAČOVÁ, poslankyňa BBA a NR SR

správy, transparentnosť, lepšiu informovanosť občanov,
odpolitizovanie mestských iriem, participatívny rozpočet, rozvoj komunitných centier a verejných priestorov,
zlepšenie podmienok pre cyklodopravu, ochranu životného prostredia, podporu kultúry a kreativity, zdravý duševný i fyzický rozvoj a ochranu pamäti mesta. Aktívne pôsobíme aj na jednotlivých sídliskách a v mestských častiach.
Podrobnosti o našej činnosti sú vám k dispozícii na www.
bbalternativa.sk, resp. na facebook.com/bbalternativa.

 Presadili sme zrušenie miestnych
daní za vybrané verejné podujatia
a posilnili informovanosť občanov
o poslaneckých odmenách. Podporujeme participatívny rozpočet
mesta - požadujeme, aby sa suma
určená naň aspoň zdvojnásobila.

 Zúčastňujeme sa na zasadnutiach
odborných komisií, občianskych a
školských rád, klubov dôchodcov,
výborov mestských častí. Bojujeme
proti korupcii v meste, spolupracujeme s Transparency International
Slovensko.

 Sú veci, z ktorých neustúpime.
Nikdy nebudeme súhlasiť s necitlivým územným plánovaním, výstavbou malých vodných elektrární na
Hrone, neefektívnymi výdavkami,
protekčným zamestnávaním či s nerozumným zadlžovaním Mesta...

 Podali sme desiatky návrhov, uznesení, interpelácií a podnetov ku koseniu, parkovaniu, stavu komunikácií, čistote v meste či k fungovaniu
plážového kúpaliska. Pomáhame
rozbehnúť činnosť komunitného
centra na Havranskom.

 Mnohé z našich návrhov sú v MsZ,
žiaľ, zamietané bez odbornej diskusie väčšinovým klubom Smer-SNSSDKÚ. Ako napríklad návrh V. Dubačovej na zvýšenie príspevku pre
výbory mestských častí z 1,50 € na
2,00 € na občana.

Organizujeme brigády, komunitné
akcie, odborné diskusie, verejné
zhromaždenia... Spája nás nielen to,
že máme radi Bystricu a sme v BBA,
ale v prvom rade vzájomný rešpekt,
úcta a kamarátske vzťahy. Rozšírte
naše rady aj Vy!

Sme tu pre vás aj v lete

Občianska poradňa BBA, v rámci ktorej poskytujeme
bezplatné odborné komunálne poradenstvo, bude aj
počas leta fungovať v nezmenenom režime, t. j. každý štvrtok od 15.30 do 17.00 h na Mestskom úrade (č. dv. 63). K dispozícii sme vám tam nasledovne:
30. jún – M. Bučko, 7. júl - H. Kasová, 14. júl – L. Priehodová, 21. júl – V. Pirošík, 28. júl – L. Skokanová, 4. august –
T. Štrba, 11. august – M. Bučko, 18. august – V. Dubačová, 25. august – H. Kasová, 8. september – P. Katreniak.
V prípade, že máte záujem o stretnutie s niektorým poslancom BBA aj v inom termíne, kontaktujte nás
(priezvisko@bbalternativa.sk).

