Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 13.2. 2007

Prítomní: Ľubomír Motyčka, Ing. Beáta Hirt, MUDr. Jozef Budaj, PhDr. Ľubica Laššáková,
Mgr. Asen Almáši, RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Peter Handlovský, Ing. Ján
Jenčík, Ing. Katarína Němcová
Ospravedlnení:
Neprítomní:
Prizvaní : Ing. Peter Handlovský, Ing. Jenčík, Ing. Peter Pyšný
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu úvodného stretnutia.
Za zapisovateľa zápisnice určil Ing. Katarínu Němcovú, sekretára komisie.

Rokovanie :
Na úvod vyzval predseda komisie všetkých členov k pravidelnej účasti na jej zasadnutiach
z dôvodu využitia možnosti ovplyvňovať rozhodnutia mesta z pozície postavenia komisie ako
poradného orgánu. V minulom období mala táto komisia problémy sa vôbec stretnúť v potrebnom
počte tak, aby bola uznášaniaschopná.
Na základe predložených návrhov, informoval ostatných členov s navrhmi na doplnenie
komisie o týchto odborníkov :
•
•
•
•

prof. Ing. Peter Patlúš, PhD. – odborne sa venuje CR na Katedre CR EF UMB
Ing. Viktor Marko, nominovaný SDKÚ – má dlhoročné skúsenosti s CR
p. Machunková – vedúca KIS
Andrea Bučková – Úrad splnom. vlády pre rómske otázky

Po vzájomnej diskusii sa prítomní dohodli na prizvaní prvých 3 kandidátov na členstvo v tejto
komisii – budú vyzvaní k účasti a po vyjádrení svojho záujmu budú oficiálne doplnení do
zoznamu členov.
V dalšom bode informoval predseda Komisie RR, MV a CR o svojích predstavách
týkajúcich sa stratégie komisie :
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 bude podporovať vyššiu formu CR – nesústrediť sa len na podnikatelské aktivity, ale na
také, ktoré sú zaujímavé nielen pre turistov, ale aj pre občanov žijúcich v meste BB
 sústrediť sa na aktivity CR v meste, nie v okolí mesta !
 plážové kúpalisko – nesúhlasí s tým, že vypadlo zo Strategie rozvoja CR – vie si
predstavit jeho rekonštrukciu v duchu svetových trendov – „piesočnatá pláž priamo
v meste“. Hlavne ide o jeho zachovanie predovšetkým pre obyvateľov mesta za prijateľné
ceny. Zámer vybudovať aquapark v Kováčovej mení situáciu v plánovaní podobnej
výstavby v BB – nie je reálne vo vzdialenosti 15 km budovať rovnaké a
konkurencieschopné zariadenie.
 kultúra na námestí – viacročná snaha o presadenie kultúry priamo v centre diania – na
námestí – operné árie z hodinovej veže, scény priamo v ulicích mesta, živé figuríny v
Barbakane apod.
 návrat fontán – vo svete, ale aj u nás (podľa prieskumov a záujmu ľudí) sú žiadané rôzne
fontány a malé vodné plochy v relaxačních zónach, parkoch. V Banském Bystrici zanikli
aj tie, ktoré roky slúžili a skrášľovali voľné priestranstvá !
 vybudovanie pevného pódia na námestí – pre zabezpečeni väčšej finančnej dostupnosti
kultúry (nielen pre návštevníkov, ale aj domácich obyvateľov), pre zjednodušenie
technického a organizačního zabezpečenia podujatí
 požiadavka na zmapovanie situácie : veci, ktoré sú už urobené pre mestský CR a návrh
prioritných akcií (náučný park v Sásovej apod.) – v členení:
•
•

nové krátkodobé plánované aktivity – stihnúť do leta 2007
dlhodobejšie aktivity – zahrnúť do časového plánu ďalšieho rozvoja CR v meste

Budovy, prípadne iné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v meste zhodnotiť podľa
hľadiska :
•
•
•

historicky dané
vzácne pre kulturne využitie
súčasné (moderné a žiadané)

 skládka TKO – do augusta 2007, kedy bude ukončená rekultivácia tejto skládky, je
potrebné navrhnúť možnosti využitia v spolupráci s odborným referátom ŽP
 zabezpečiť udržiavanie existujúcich náučných chodníkov – je na škodu veci, keď mesto
možno z dôvodu nerozhodnutia o person. zabezpečení ochrany týchto objektov nevie
zaistiť zachovanie zariadení, chodníkov apod., ktoré už boli vybudované a chrániť ich pred
poškodením a udržiavať ich v požadovanom stave. Je nevyhnutné zabezpečiť „správcu
majetku“ po ukončení projektu
 navrhnúť, vytvorit, distribuovať a informovať o meste Banská Bystrica formou
moderného a aktuálného prezentačného CD
 vážne sa zaoberať rekonštrukciou, využitím a podporou fungovania pôvodného
amfiteátra priamo v centre mesta – pracovné skupiny pre tvorbu PHSR na roky 20072013 zadefinovali túto potrebu ako jednu z prioritných, skupina pre prípravu projektu
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Európskeho hlavného mesta kultúry určila priestor amfiteátra (tejto časti územia mesta)
ako možné „ohnisko roku akcií“.
 nevyhnutne urgentne riešiť komunikačnú stratégiu mesta – nielenže informácie v meste
nie sú dostatočné, ale chýba vzájomné prepojenie subjektov zainteresovaných na rozvoji
mesta – prac. skupiny PHSR zadefinovali potrebu : komplexný web – abecedné
zadefinovanie problému, ktorý databáza na webovej stránke pomôže riešiť pomocou
priradenia odvoláviek (link-ov) na konkrétne stránky zaoberajúce sa danou problematikou.
 Komisia RR, MV a CR sa bude naďalej ako poradný orgán vyjadrovať k návrhom na
realizáciu rozvojových projektov mesta
Členovia komisie sa dohodli na pravidelných stretnutiach (zasadnutiach komisie) – v stredu,
pričom presný termín určí predseda minimálne týždeň vopred.
Záver:
Ľubomír Motyčka, predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie
a prizvaným hosťom za účasť a za diskusiu a zasadnutie komisie ukončil. Termín ďalšieho
zasadnutia stanovil na 22.2.2007 o 15,30 hod.

V Banskej Bystrici dňa 16.2.2007

Zapísala : Ing. Němcová Katarína

…………………………………
Ľubomír Motyčka, predseda komisie
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