Mesto BANSKÁ BYSTRICA
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

Zápisnica č. 1/2011
Dátum a miesto konania:

24. februára 2011, zasadačka číslo 250 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedla:

PhDr. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie

Účasť členov na zasadnutí: prítomní – 8 členov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Predstavenie projektu Klaster cestovného ruchu v Banskej Bystrici
– Ing.arch. Iveta Kavčáková
3. Návrh na členov komisie z radov neposlancov
4. Návrh tém pre rokovania Komisie
5. Rôzne
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie p. Laššáková, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom
programu zasadnutia. K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky
a bol jednomyselne prijatý.
K bodu 2
Ing. arch. Iveta Kavčáková, riaditeľka BBGMP, predstavila členom Komisie projekt
Klaster cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Projekt vybudovania zmluvného partnerstva na
území mesta a jeho okolia bude zameraný na vytvorenie podmienok pre manažment
cieľového miesta a pre vybudovanie špecifickej vybavenosti. Obsahuje aktivity, výsledkom
ktorých bude verejno-súkromné partnerstvo zamerané na podporu lepšej informovanosti a
zlepšenie imidžu mesta ako centra stredoslovenského regiónu, s cieľom prilákať tuzemskú a
zahraničnú klientelu a predĺžiť dobu pobytu hosťa. Sekundárnym výsledkom bude aktivizácia
aktérov cestovného ruchu, komunikácia, zlepšenie povedomia a informovanosti o cieľovom
mieste. Výsledky projektu budú využité okamžite všetkými aktérmi cestovného ruchu pri
realizácii individuálnych aj spoločných rozvojových aktivít, vytvorí sa dohoda kľúčových
aktérov cestovného ruchu o spolupráci v rámci klastra, spoločná stratégia bude východiskom
pre ďalšie postupy, koordinovanou propagáciou sa dosiahne vyššia návštevnosť. Dosiahne sa
aj zlepšenie prístupu finančných podpôr na budovanie infraštruktúry cestovného ruchu. V
zmysle Zákona č. 91/2010 z 3. marca 2010 o podpore cestovného ruchu, ktorého účinnosť je
od 1. januára 2011 môže obec (mesto) iniciovať vznik oblastnej organizácie cestovného
ruchu a podieľať sa na spolufinancovaní jej aktivít, spolupracovať s organizáciami
cestovného ruchu pri tvorbe programov a plánov PHSR na území obce, tvoriť programy,
plány, stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu, vytvárať vlastné finančné zdroje na
realizáciu aktivít, budovať infraštruktúru podporujúcu aktivity, spolupracovať s ústrednými

1/2

orgánmi štátnej správy a s orgánmi VUC pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v
SR, spolupracovať s Radou vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí.
K bodu 3
Pani predsedníčka komisie požiadala o návrhy na členov komisie z radov neposlancov
Návrhy zaslať písomnou formou predsedníčke komisie.
T: 07. 03. 2011
Z: členovia komisie
K bodu 4
Pani predsedníčka požiadala o návrhy tém pre rokovanie Komisie. Navrhla, aby sa pri
realizácii aktivít rozvoja medzinárodných vzťahov, regionálneho rozvoja a rozvoja
cestovného ruchu vychádzalo a nadväzovalo i na návrhy a aktivity predchádzajúcej Komisie
MsZ pre RR, MV a CR.
K bodu 5
V rámci bodu rôzne, členovia komisie diskutovali:
- p. poslanec Kuracina navrhoval v rámci rozvoja cestovného ruchu v meste orientovať
aktivity na zahraničnú klientelu (východný trh) a získavanie kontaktov,
- predsedníčka a poslanci poukázali na ďalšie možnosti regionálneho rozvoja, rozvoja
cestovného ruchu v meste obnovením spolupráce s družobnými mestami mesta Banská
Bystrica,
- p. poslankyňa Gajdošíková v rámci svojho diskusného príspevku vyzdvihla osobnosť
banskobystrického rodáka Ing.arch. Ladislava Hudeca. Napomôcť propagácii vybudovaním
"Centra Ladislava Hudeca" v Banskej Bystrici.
- ďalšia diskusia bola orientovaná na projekt založenia klastra cestovného ruchu s
vytypovaním potenciálnych partnerov zo súkromného sektora a ostatných samospráv z
blízkeho okolia.
K bodu 6
Záver - p. PhDr. Ľubica Laššáková, predsedníčka komisie poďakovala
komisie za účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončila.

členom

V Banskej Bystrici: 25. 02. 2011
Zapísala: Ing. Marta Lapiňová

..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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