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

Zápisnica č. 4/2011
Dátum a miesto konania:

14. júna 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 – 11 členov
neprítomní – 8 členovia
ospravedlnení – 5 členovia
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o strategických bodoch rozvoja cestovného ruchu z volebného programu
primátora mesta – informuje hosť primátor mesta Mgr. Peter Gogola
3. Informácie o pripravovanom klastri cestovného ruchu v regióne Banská Bystrica –
informuje hosť Mgr. Miroslava Jančová – referentka CRO , MsÚ Banská Bystric
4. Žiadosti o dotácie
5. Diskusia
6. 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.
Prítomných: 11

za: 11

Hlasovanie
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 07/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch schvaľuje
program rokovania.
K bodu 2
Predsedníčka komisie p. Laššáková ospravedlnila neprítomnosť primátora mesta Mgr.
Petra Gogolu. Bod programu sa presúva na nasledujúce zasadnutie Komisie.
Uznesenie č. 08/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch schvaľuje z
dôvodu neprítomnosti primátora mesta poskytnutie informácie o strategických bodoch
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rozvoja cestovného ruchu z volebného programu primátora mesta na nasledujúce
zasadnutie Komisie.
Prítomných: 11

za: 11

Hlasovanie
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Informácie o pripravovanom klastri cestovného ruchu v regióne Banská
Bystrica. Mgr. Miroslava Jančová sa zasadnutia Komisie nezúčastnila. Po predchádzajúcom
rokovaní s p. Romanom Neradným sa dohodli, že informácie o založení klastra CR poskytne
členom komisie p. Neradný, ktorý informoval, že ucelená vízia a prezentácia rozvoja CR a
taktiež založenia klastra CR bude poskytnutá všetkým poslancom MsZ na najbližšom
zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutoční 21. 6. 2011. Poslancom na zasadnutí bude poskytnutý
priestor na vyjadrenie a ďalšiu diskusiu. Očakáva zo strany poslancov MsZ ďalšie návrhy na
uskutočnenie zmien v oblasti rozvoja CR v meste Banská Bystrica. Na nasledujúcom
zasadnutí Komisie MsZ pre RR, MV a CR bude táto informácia poskytnutá ostatným členom
Komisie z radov neposlancov. Následne sa rozvinula diskusia k tomuto bodu programu:
Pani poslankyňa Marta Gajdošíková vyjadrila presvedčenie, že založenie klastra CR je
dobrou myšlienkou. Je potrebné opierať sa a čerpať skúsenosti z už fungujúcich klastrov
(Liptov, Orava, Štiavnica).
Pani viceprimátorka Katarína Čižmárová podporila myšlienku p. Jančovej o založení klastra s
mestom Zvolen, Sliač a podnikateľskými subjektami Hotel Kaskády, Kúpele Sliač a Kúpele
Kováčová (1. fáza), pretože „prestupovanie na jednom mieste“ nikam nevedie a hlavne
subjekty súkromného sektora sa stanú členmi už zakladajúcich sa združení (Kláster
Horehronie, „Zvolenský kláster“), alebo si vytvoria svoje združenia (Donovaly). V medzi
období, kedy Zákon č. 91/2010 nadobudne účinnosť je potrebné realizovať prípravné práce na
založení klástra/združenia CR (stanovy, spoločné produkty CR, a i.)
Pán poslanec Pecník vyjadril svoj názor na vystúpenie p. Neradného. Konštatoval, že jeho
vystúpenie je v rovine veľmi všeobecnej a vyzval ho ku podaniu konkrétnych predstáv
rozvoja CR. Zaujímali ho odpovede na otázky s kým boli zahájené rokovania, na akej úrovni
sa realizovali stretnutia a s akými výsledkami. V prípade podania informácií o zámeroch
rozvoja CR až na zasadnutí Zastupiteľstva Komisia žiadala o poskytnutie aspoň základnej
kostry stratégie rozvoja CR.
Pani Kavčáková sa v úvode svojho vystúpenia predstavila novým členom Komisie (Geopark
Banská Bystrica). Poukázala na skutočnosť, že prípravné práce založenia klastra CR v
Banskej Bystrici boli už dávno zahájené. Poukázala na nedostatok v komunikácii, na potrebu
vytvorenia pracovného tímu - manažmentu, ktorý bude zodpovedný za zakladanie klástra,
využiť už existujúce zdroje, zadefinovať ciele a aktivity, aby sa nestrácal zbytočne čas.
Pán Ševčík sa v úvode svojho vystúpenia taktiež predstavil Vytkol p. Neradnému
skutočnosť, že sa veľmi vzletne marketingovo vyjadroval k aktivitám rozvoja CR, očakáva
ucelenú koncepciu rozvoja CR. Poukázal, že neodpovedal na konkrétne otázky, ktoré mu dal
p. Pecník. Na margo vystúpenia p. Ševčíka p. Neradný opäť vyjadril názor, že je potrebné
presne určiť postoj, čo mesto ponúkne pre svojich potenciálnych investorov, a následne na to
nastaviť vízie rozvoja mesta. Podotkol, že primátor mesta nemá politickú podporu v MsZ na
čo mu p. predsedkyňa odpovedala, že to nie je o politike a poslanci podporia dobré myšlienky
a zámery.
K bodu 4
Predsedníčka Komisie p. Laššáková skonštatovala, že Komisii neboli doručené ďalšie
žiadosti o dotáciu v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta zo strany žiadateľov.
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K bodu 5
Diskusia: Diskusia sa rozvinula už počas predchádzajúceho bodu programu
K bodu 6
Záver - p. PhDr. Ľubica Laššáková, predsedníčka komisie poďakovala členom komisie a
prizvaným hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončila. Prítomní sa dohodli, že
nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a CR sa uskutoční v utorok 12. júla 2011 o
15:00 hod. V zasadačke č. 25 na 2. poschodí MsU.

V Banskej Bystrici: 17. 06. 2011
Zapísala: Ing. Marta Lapiňová

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