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

Zápisnica č. 7/2011
Dátum a miesto konania:

31. augusta 2011, zasadačka č. 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedla:

PhDr. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie

Účasť členov na zasadnutí: prítomní – 4 členovia z radov poslancov
neprítomní – 3 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 3 členovia
prítomní – 4 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 2 členovia z radov neposlancov
ospravedlnení – 2 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Vizuálna prezentácia základných téz rozvoja cestovného ruchu v meste Banská
Bystrica na obdobie najbližších rokov – informuje Ing. Mikuláš Gramata – vedúci
oddelenia cestovného ruchu.
3. Prezentácia organizátora medzinárodného podujatia Outbreak Europe 2011
(podujatie podporené z prostriedkov Komisie pre MV, RR a CR) – Ing. Miroslav
Križan .
4. Žiadosti o dotácie
5. Diskusia
6. Rôzne
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka Komisie p. Laššáková, privítala prítomných, ospravedlnila
neprítomných členov Komisie. V úvode zasadnutia predstavila vedúcu novozriadeného
Odboru Propagácie mesta p. Mgr. Karin Graciasovú Šikulovú. Oboznámila prítomných s
návrhom programu zasadnutia. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky
a bol jednomyseľne prijatý.
Hlasovanie
Prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 09/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch schvaľuje
program rokovania.
K bodu 2
Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Mikuláš Gramata k 31. 8. 2011 ukončil svoj
pracovný pomer na MsÚ Banská Bystrica vizuálnu prezentáciu základných téz rozvoja
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cestovného ruchu v meste Banská Bystrica predniesol p. Roman Neradný. V prípade záujmu
odprezentovaného materiálu je možnosť kontaktovať p. Romana Neradného.
Súčasťou prezentácie bolo aj predstavenie pripravovaného projektu z vydanej výzvy
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika 2007-2013, ktorá bola
zverejnená 23. júna 2011 č. - HUSK/1101.
Ďalším cieľom je zriadenie špecializovanej agentúry pre podporu rozvoja cestovného
ruchu, kultúry a športu v meste.
Počas rokovania sa rozvinula diskusia, v ktorej p. Laššáková podporila víziu,
skonštatovala, že rozvoj cestovného ruchu v meste je „beh na dlhé trate“.
P Graciasová sa vyjadrila k využitiu vláčika Pretóriu, ktorý je veľmi pozitívne
vnímaný zo strany obyvateľov a taktiež aj turistov. Sama počas svojho predchádzajúceho
pôsobenia na poste vedúcej Informačného centra iniciovala osobné stretnutia s p. Snopkom
(Dopravný podnik mesta Banská Bystrica), na ktorých sa snažila navrhnúť ďalšie riešenia
(ozvučenie vláčika, nové trasovanie, cestovný poriadok vláčika), ktoré by skvalitnili
poskytované služby pre turistov.
P. Kavčáková podporila víziu a stotožnila sa s názorom p. Laššákovej, opäť
vyzdvihla, že je potrebné stavať na pôvodnom potenciály, systémovo sa venovať jednotlivým
zámerom. Vyjadrila presvedčenie, že je to stále v teoretickej rovine a je potrebné zriadiť
realizačný tím pracovníkov (pracovnú skupinu), ktorí budú zodpovední za Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu.
P. Laššáková sa opýtala na „osud“ učebnice regionálnej výchovy pre deti základných
škôl. Pani viceprimátorka Čižmárová v tejto súvislosti odpovedala, že učebnicu je potrebné
rozšíriť a doplniť o ďalšie budovy, zamerať sa na hrdosť obyvateľov mesta, doplniť
súčasnosť. Je potrebné zriadiť projektový tím na vypracovanie žiadosti o grant a požiadať oň
Ministerstvo kultúry SR. Taktiež spomenula formu celoživotného vzdelávania, kde je
potrebné vypracovať akreditované programy, nájsť v radoch odborníkov garanta na
vypracovanie akreditačného spisu.
P. Skokanová pripomenula ostatným členom Komisie, že kniha Moja Banská
Bystrica, ktorú napísala Slavomíra Očenášová-Štrbová je zverejnená aj na web stránke mesta
Banská Bystrica. Navrhla v rámci školských klubov na školách, ktorých je zriaďovateľom
mesto sprístupnenie tejto knižky a vytvorenie krúžku regionálna výchova ako súčasť
vzdelávacieho programu. Navrhla tento návrh odkonzultovať s riaditeľmi škôl na porade
riaditeľov.
Hlasovanie
Prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie na
vedomie prezentáciu základných téz rozvoja cestovného ruchu v meste Banská Bystrica
na obdobie najbližších rokov.
Ukladá
Vypracovať informačný materiál o využívaní vláčika Pretórium.
Zriadiť pracovnú skupinu – projektový tím v zložení: Roman Neradný, Iveta
Kavčáková, Katarína Petríková, Eva Sčepková. Prvé pracovné stretnutie sa uskutoční v
pondelok 05. 09. 2011 o 11:00 hod.
K bodu 3
P. Ing. Miroslav Križan odprezentoval celosvetový HIP HOP FESTIVAL
OUTBREAK EUROPE 2011. Poďakoval v mene organizátorov za poskytnutú dotáciu a
vyjadril presvedčenie, že na budúci rok Mesto opäť finančne podporí toto medzinárodné
podujatie. Zúčastnení členovia Komisie podporu prisľúbili a finančná dotácia vo výške 20
000 € bude zahrnutá do návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2012. Pán primátor
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taktiež prisľúbil podporu tohto podujatia a vzhľadom na skutočnosť, že budúci rok bude
prebiehať svetové finále v meste Banská Bystrica bude iniciovať v rámci svojich jednaní so
silnými podnikateľskými subjektami ako sú Orange Slovensko, SPP sponzorovanie tohto
podujatia aj s ich zdrojov.
K bodu 4
Komisii pre MV, RR a CR bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.
22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica od Občianskeho združenia
Nový Kumšt so sídlom Sitnianska 10, Banská Bystrica. OZ Nový Kumšt žiada dotáciu vo
výške 1000 € na vypracovanie Štúdie budovania náučného chodníka Banskobystrickým
geoparkom – „Veľký banský okruh“.
Žiadosť o dotáciu:
Občianske združenie NOVÝ KUMŠT, Sitnianska 10, 974 11 Banská Bystrica
• projekt: Štúdia budovania náučného chodníka Banskobystrickým Geoparkom „Veľký banský okruh“.
• celkový rozpočet projektu: 1 000,- €
• požiadavka: 1 000,- €
Uznesenie č. 11/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch odporúča:
A. poskytnúť dotáciu v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Banská Bystrica pre vypracovanie štúdie budovania náučného chodníka
Banskobystrickým Geoparkom „Veľký banský okruh“. vo výške 1000,- €.
B. zaviazať žiadateľa pri výstupoch súvisiacich s dotovaným projektom zverejniť informáciu
o finančnej podpore Mesta Banská Bystrica. Pre tento účel žiadateľ použije logo mesta
Banská Bystrica.
Hlasovanie
Prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 5
Diskusia: Diskusia sa rozvinula už počas predchádzajúcich bodov programu.
K bodu 7
V závere predsedníčka komisie poďakovala členom komisie a prizvaným hosťom za účasť a
zasadnutie komisie ukončila. Termín nasledujúceho stretnutia bude oznámený po dohode
všetkým členom Komisie.
V Banskej Bystrici: 06. 09. 2011
Zapísala: Ing. Marta Lapiňová

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