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Banská Bystrica, 26. január 2021 
Pr. V-5812/2021

Vážená pani podpredsedníčka Vlády SR,

na úvod môjho listu, dovoľte mi ešte raz poďakovať sa za termín online stretnutia s Vami, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 20. januára 2021. Následne po ňom sa v súvislosti s novým 
programovým obdobím a snahou Vášho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR (MIRR1 SR) vytvoriť spoločné územie udržateľného mestského rozvoja 
miest Banská Bystrica a Zvolen (U M R BB ~ ZV), rozprúdila v meste Banská Bystrica 
diskusia, ktorú, predpokladám, sledujete osobne alebo sprostredkovane.

Predpokladom dobrej spolupráce je poskytovanie včasných a úplných informácií, a to 
primárne aktérom v území, ktorí sú zodpovední za prípravu programového dokumentu. 
Preto so znepokojením vnímam vyjadrenia skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva v 
Banskej Bystrici, ktorí prostredníctvom sociálnych sietí interpretujú slová expertov z Vášho 
rezortu, s ktorými sú pravdepodobne v úzkom kontakte. Získané informácie totiž zdieľajú 
skôr, ako nimi disponujem ja ako primátor mesta Banská Bystrica.

Dovoľte mi, aby som opakovane zdôraznil, že mesto Banská Bystrica a rovnako aj mesto 
Zvolen spĺňajú, v zmysle metodiky Vášho ministerstva, podmienky pre vytvorenie 
vlastného UMR potrebného pre čerpanie eurofondov v ďalšom programovom období. 
Napriek tomu to Váš rezort odmieta. Počas spoločného online rokovania som Vás požiadal 
o vyargumentovanie Vášho postoja, avšak doteraz som nedostal dostatočnú a jasnú 
odpoveď. Jediným argumentom, ktorý ste v diskusii použili, bol návrh Vášho štátneho 
tajomníka Vladimíra Ledeckého, že v prípade spoločného UMR presadíte, aby boli naše 
mestá pri čerpaní finančných prostriedkov zvýhodnené koeficientom 1,2 oproti 
alokovaným sumám pre iné mestá. Zdôrazňujem, že tento argument bol prvýkrát vyslovený 
práve počas online rokovania konaného 20. januára 2021 a dovtedy ho nik neprezentoval. 
Vnímam túto reakciu ako jasné potvrdenie toho, že neexistujú iné relevantné argumenty, 
aby mestá, ktoré majú nárok na samostatný UMR, a splnia podmienky existujúcej metodiky, 
vytvárali spoločný UMR, ktorý bude procesné a administratívne oveľa náročnejší, čo môže 
v konečnom dôsledku naše mesta, oproti iným, znevýhodniť.
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Vážená pani podpredsedníčka,

v tejto súvislosti mi dovoľte upriamiť pozornosť na fakt, že len pred pár dňami bol na 67. 
rokovaní Vlády SR schválený materiál Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 
2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030 - 
nové znenie, v ktorom sa hovorí, okrem iného, aj o prioritách, cieľoch a nástrojoch podpory 
regionálneho rozvoja podľa typov regiónov, miest a obcí. V spomínanom dokumente boli 
vymedzené rozvojové národné centrá: metropolitný región Bratislava - Viedeň a rozvojové 
mestské aglomerácie Košice - Prešov, Žilina - Martin a Banská Bystrica — Zvolen.

Z uvedeného vyplýva, že vytváranie takýchto regionálnych a nadregionálnych centier by 
malo byť primárne záujmom štátu, prípadne regionálnej samosprávy. Preto je potrebné v 
národnej a regionálnej stratégii zadefinovať zdroje financovania na vytváranie takýchto 
rozvojových mestských aglomerácií z verejných zdrojov na národnej úrovni, ako aj z 
doplnkových zdrojov EŠIF prostredníctvom Partnerskej dohody, Integrovanej územnej 
stratégie BBSK, resp. príslušných Strategicko-plánovacích regiónov (SPR). Vytvorenie 
spoločného IÚS UM R BB - ZV z pohľadu existujúcej metodiky, vnímame snahu o spoločný 
UMR dvoch jadrových miest ako rozporuplné v tom, čo v rámci nástroja UMR má špecificky 
plniť jadrové mesto pre svoje najbližšie okolie.

Vážená pani podpredsedníčka,

som presvedčený, že schválenie uvedeného dokumentu, v ktorom sa znížil počet obyvateľov 
jadrového mesta zo 40 000 na 30 000 obyvateľov bolo účelové, v prospech niektorých 
miest.

Historicky aj mentálne nemožno poprieť divergenciu Zvolena smerom na juh, a naopak, 
rozvojový odklon Banskej Bystrice smerom na sever a východ. Pripomínam, že tieto 
tendencie zohľadňuje aj zámer Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vytvoriť 
dva strategicko-plánovacie regióny (SPR), pričom v jednom je Banská Bystrica spolu s 
Breznom a v druhom Zvolen, Detva a Krupina. Sú to územia, pre ktoré sú v rámci PHSR BBSK 
definované špecifické stratégie.

Ak je strategickým zámerom Vlády SR vybudovanie spoločnej aglomerácie, ako tvrdíte v 
dokumente Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030..., tak je pre obyvateľov našich 
miest - Banskej Bystrice a Zvolena, ich samosprávy a ďalších sociálno-ekonomických 
partnerov v území dôležité tieto zámery poznať, aby sme nezostali nemilo prekvapení. Je to
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proces, ktorý si vyžaduje čas, a nie unáhlené rozhodnutie. Mám legitímnu požiadavku, aby 
sme disponovali primeraným časom na odbornú diskusiu a dostatočným vysvetlením 
zámerov zo strany Vášho rezortu, a aby sme poznali odpovede na nevyjasnené základné 
otázky týkajúce sa napríklad budúcnosti Letiska Sliač, ako aj zámeru štátu utlmiť prevádzku 
banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice a vybudovať novú medzi Zvolenom a Banskou 
Bystricou, s čím zásadne nesúhlasíme.

Som presvedčený, že práve nové programové obdobie EÚ do roku 2027 je nesmierne 
dôležité na to, aby si naše mestá dokázali ako jadrá rozvoja spádového územia vybudovať 
potrebné zázemie vrátane potrieb dotknutých obcí. Dobudovať potrebnú a nevyhnutnú 
spoločnú infraštruktúru Vami navrhovaného UM R by sme mohli po odborných diskusiách 
a argumentoch pre plnenie strategického zámeru štátu zrealizovať v ďalšom 
programovacom období. Mesto Banská Bystrica má vytvorenú stratégiu svojho UM R BB v 
období 2014 - 2020, kde má zadefinované projekty a priority na rozvoj spádovej oblasti 
mesta a 16-tich obcí. Naším cieľom je v ich napĺňaní pokračovať a obohatiť ich o ďalšie v 
novom programovom období.

Vážená pani podpredsedníčka,

na to, aby sme mohli uskutočniť odbornú diskusiu a prijať strategické rozhodnutie, 
potrebujeme čo najskôr poznať odpovede na nasledovné otázky:

1. V prípade, že sa mestá Banská Bystrica a Zvolen rozhodnú, s odvolaním sa na 
splnenie všeobecne stanovených kritérií, vytvoriť dva samostatné UM R, budú zo 
strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prijaté 
kroky, ktoré znemožnia obom týmto mestám čerpať zdroje z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov?

2. V prípade, že sa mestá Banská Bystrica a Zvolen rozhodnú, s odvolaním sa na Vami 
vyslovenú novú informáciu o zmene koeficientu pre výpočet alokácie finančných 
zdrojov určených pre územie, vytvoriť spoločný U M R, ako a kedy bude tento 
záväzok formálne vyjadrený v príslušných dokumentoch, aby mohol byť 
považovaný za záväzný?

3. V prípade, že sa mesto Banská Bystrica rozhodne prizvať do spoločného územia 
mestského rozvoja aj mesto Brezno, bude sa úprava koeficientu vzťahovať aj na 
túto časť U M R?
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4. Aké projekty so zásadným vplyvom na územie v kontexte Vašej požiadavky plánuje 
zaradiť štát prostredníctvom svojich ministerstiev a ústredných orgánov štátnej 
správy do prípadnej spoločnej stratégie UMR BB - ZV?

5. Je možné v rámci prípravy budúceho Operačného programu Slovensko schváliť 
samostatný UMRBB a UMR ZV? A v prípade, že z potrebnej odbornej diskusie vzíde 
požiadavka na vytvorenie spoločného UMR BB - ZV, tak v rámci finalizácie alebo 
revízií tohto operačného programu, umožní sa vznik takéhoto spoločného UMR?

6. Má Vaše ministerstvo zvýhodňujúci koeficient 1,2 predrokovaný s Európskou 
komisiou? Nebude hodnotený ako diskriminačný voči ostatným UMR?

7. Uviedli by ste, prosím, príklady konkrétnych projektov, ktoré by sa mohli v území 
zrealizovať v prípade vytvorenia spoločného UMR a zároveň by sa nemohli 
realizovať v prípade vytvorenia dvoch samostatných UMR BB a UMR ZV?

Vážená pani podpredsedníčka vlády,

verím, že odpovede na Vaše otázky dostaneme v čo najkratšom čase. Na základe nich bude 
možné v území uskutočniť vecnú diskusiu, pretože existuje mnoho možností integrovanej 
územnej spolupráce. Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že našou spoločnou 
motiváciou je hľadať efektívne, spravodlivé a zmysluplné riešenie smerujúce k zvýšeniu 
kvality života obyvateľov našich miest, Banskú Bystricu nevynímajúc.

S úctou

Vážená pani 
Veronika Remišová 
podpredsedníčka Vlády SR
a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Bratislava


