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Čo je to BBA

Banskobystrická alternatíva (BBA) vznikla pred desiatimi rokmi ako skupina 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 poslancov. 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. Ak
sa aj Vy chcete k nám pridať v budúcoročných komunálnych voľbách, kontaktujte nás!

Poslanci BBA (zľava): Vlado PIROŠÍK, Paľo KATRENIAK, Hanka KASOVÁ, Lucia SKOKANOVÁ, Lydka PRIEHODOVÁ,
Vierka DUBAČOVÁ, Tomáš ŠTRBA, Milan LICHÝ, Maťo BUČKO

Slobodní v myslení – nezávislí v rozhodovaní

Kontakty na Vašich poslancov

 Staré mesto: Viera Dubačová – 0918 636 344,
dubacova@bbalternativa.sk, Pavol Katreniak – 0915
801 903, katreniak@bbalternativa.sk
 Fončorda: Hana Kasová – 0907 499 143, kasova@
bbalternativa.sk, Lucia Skokanová – 0905 821 897,
skokanova@bbalternativa.sk
 Radvaň: Ľudmila Priehodová – 0908 948 223,
priehodova@bbalternativa.sk
 Rudlová – Sásová: Matej Bučko – 0903 807 099,
bucko@bbalternativa.sk, Milan Lichý – 0905 552 236,
lichy@bbalternativa.sk, Vladimír Pirošík – 0905
786 701, pirosik@bbalternativa.sk, Tomáš Štrba – 0902 902 852, strba@bbalternativa.sk

Sme tu pre Vás.
Ozvite sa.
www.bbalternativa.sk

My, nezávislí mestskí poslanci z deväťčlenného klubu
Banskobystrická alternatíva (BBA), predkladáme každoročne touto cestou verejnosti stručný odpočet činnosti. Aj
v priebehu roka 2016 sme sa snažili dôsledne obhajovať
verejný záujem a kvalitné životné podmienky pre dobro
obyvateľov Banskej Bystrice. Na rozdiel od iných, nie sme
závislí od žiadnej politickej strany, ideológie či developera.
Počtom podávaných návrhov, uznesení, podnetov, interpelácií i „neviditeľnou“ činnosťou mimo Radnice patríme
medzi najaktívnejších poslancov. Staviame sa za vládu
práva, za budovanie otvorenej samosprávy, za jasné pra-

vidlá a kritériá pre rozhodovanie, za lepšiu informovanosť
spojenú so zodpovedaním sa ľuďom. Presadzujeme odpolitizovanie mestských iriem, tvorbu participatívneho rozpočtu zapojením občanov, iniciatív a združení, rozvoj škôl,
škôlok, 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
na jednotlivých sídliskách a v mestských častiach. Podrobnosti o našej činnosti nájdete na www.bbalternativa.sk,
resp. na facebook.com/bbalternativa.

 V rozpočte mesta na rok 2017 sme sa zasadili za viac
peňazí na opravu telocviční, ciest a verejných priestranstiev, na rekonštrukciu fontány pred mestským
úradom či na dotácie do kultúry, pamätihodností mesta
a sociálnych vecí. Zároveň sme presadili, že objem prostriedkov vyčlenený na občiansky participatívny rozpočet bude v porovnaní s rokom 2016 vyšší až o 50 %.

 Dobré návrhy predkladané vedením mesta podporujeme, tie nedobré však dôrazne odmietame; ako napr.
zámer zvýšiť plat druhého viceprimátora z 1506 € až
na 2945 €, zámer rozšíriť dozornú radu mestskej irmy
MBB, a. s. o ôsmeho člena - mestskú poslankyňu z klubu Smer-SNS-SDKÚ či zámer zobrať úver 900 tis. € na
rôzne hmlisté dopravné projekty...

 V roku 2016 sme nepoľavili z našej dlhoročnej snahy
zabrániť výstavbe vodných elektrární Iliaš a Vlkanová,
ktoré by zničili prírodný charakter Hrona. Podporili sme
celoslovenskú kampaň „Za živé rieky“. Snažili sme sa o
odstránenie diskriminácie neverejných školských zariadení. Presadili sme udelenie Čestného občianstva in memoriam disidentovi tajnej cirkvi Silvestrovi Krčmérymu.

 Spoločenstvo BBA oslávilo pred nedávnom milé výročie – desať rokov svojej existencie. Poslanecký klub
BBA je otvorený všetkým skutočne nezávislým a statočným ľuďom, ktorí chcú pracovať pre spoločné blaho
nášho mesta a nie na prospech svojho vrecka či nejakej
politickej strany. Ak aj Vy máte chuť rozšíriť naše rady
alebo podporiť našu činnosť, ozvite sa! ĎAKUJEME.

Občianska poradňa
Občianska poradňa BBA, v rámci ktorej Vám už 10 rokov
poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo v oblasti územného rozvoja, urbanizmu, práva, komunálnych
služieb, atď., funguje v nezmenenom režime aj v roku
2017; t. j. každý štvrtok od 15:30 do 17:00 na Mestskom úrade (č. dv. 63). V prvom štvrťroku sme tu pre
Vás nasledovne: 12. január – V. Dubačová, 19. január –
M. Bučko, 26. január – H. Kasová, 2. február – M. Lichý,
9. február – L. Priehodová, 16. február – V. Pirošík, 23.
február – L. Skokanová, 2. marec. – T. Štrba, 9. marec. – M.
Bučko, 16. marec – V. Dubačová, 23. marec – P. Katreniak,
30. marec – M. Lichý. V prípade, že máte záujem o stretnutie s niektorým poslancom BBA aj v inom termíne, napíšte nám alebo zavolajte.

