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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 19.3.2007

Prítomní: Ľubomír Motyčka, Ing. Beáta Hirt, PhDr. Ľubica Laššáková, Mgr. Asen Almáši,
Magdaléna Machunková, prof. Ing. Peter Patúš, CSc., Ing. Katarína Němcová, Ing.
Ján Jenčík
Ospravedlnení: RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Peter Handlovský
Neprítomní: MUDr. Jozef Budaj
Prizvaní : Ing. Peter Handlovský, Ing. Ján Jenčík

Program:
1.

2.
3.
4.
1.
2.

Otvorenie
Aktuálna informácia o stave propagačných materiálov - p. Machunková
Plán činnosti komisie v oblasti CR - predkladá Motyčka
Rámcový plán komisie ako celku v roku 2007 - prosím návrhy. Plán si
budeme tvoriť spoločne na komisii.
Rôzne
Záver

Rokovanie :
K bodu 1
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu úvodného stretnutia.
Za zapisovateľa zápisnice určil Ing. Katarínu Němcovú, sekretára komisie.
K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a bol jednohlasne
prijatý.
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K bodu 2
•

p. Machunková – priniesla ukázať súčasné propagačné materiály mesta, ktoré majú
k dispozícii v KIS

Komisia navrhla materiály, ktoré by bolo potrebné zabezpečiť do začiatku turistickej sezóny :
- jednoduchá mapku mesta (cudzojazyčná)
-

stručný turistický sprievodca (5-6 jazyková mutácia)

-

pamätna pečiatka s erbom (pre turistov na pohľadnice apod.)

Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 1/2007 – Komisie RR, MV a CR z 19.3.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ doplniť zásoby propagačných materiálov podľa uvedených požiadaviek
p. Machunkovej do začiatku turistickém sezóny
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 3
Jednotliví členovia komisie dopĺňali do plánu činnosti komisie rôzne aktivity :
•

Mgr. Almáši – navrhol vybudovať „adrenalínové centrum“ – pre rôzne druhy
adrenalinových športov: v prvom rade dokončiť U-rampu na skateboard

•

prof. Ing. Patúš, CSc. – zaujímavé by boli tiež tzv. „lanové centrá“ – horolez. stena,
trampolíny, ban. jumping. Najdôležitejšie pre uskutočnenie podobných zámerov je zistiť a
vytipovať mestské pozemky, a tak predložiť konkrétnu myšlienku do MsZ.
-

ďalej pripomenul dôležitosť vybudovania inform. centra (nejakého panelu, napr. aj
atypického), aby bol dobre dostupný a obsahoval rozsiahle a komplexné
informácie, v termíne - do leta !

•

Mgr. Almáši – v meste je cca 56 výlepných plôch, sú však staré a umiestnené na
nevhodných miestach

•

prof. Ing. Patúš, CSc. – situácia s „Areálom zdravia“ – vhodná plocha na oddychovú a
piknikovú zónu. Bolo by dobré pripraviť štúdie a technickú dokumentáciu, aby boli plochy
pripravené na žiadanie fin. zdrojov zo ŠF.
-

„ Pod rybou “ - okolie rybníka a povodia Hrona, chodníky, zelené plochy – všetko
je v majetku Lesov SR, bolo by vhodné osloviť lesy s požiadavkou na proj.
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dokumentáciu a využitie týchto plôch pre cyklistov
•

Ing. Hirt – či by v rámci nového územ. plánu mesta nebolo možné zabezpečiť „voľný
prístup k vode“ : o takéto plochy na oddych je vo svete veľký záujem

Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č.2 /2007 – Komisie RR, MV a CR z 19.3.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ prijať plán činnosti komisie v oblasti CR s doplňujúcimi
pripomienkami
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 4
Členovia Komisie RR, MV a CR boli vopred vyzvaní na predloženie návrhov k
rámcovému plánu, no nakoľko žiadne návrhy neboli predložené, komisia sa ním bude zaoberať
nabudúce.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č.3 /2007 – Komisie RR, MV a CR z 19.3.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. uladá svojim členom do najbližšieho zasadnutia komisie pripraviť plán zahraničnej
spolupráce - zodpovedná Ing. Hirt
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 5
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, rozdelil úlohy medzi jednotlivých členov nasledovne:


zorganizovanie súťaže „Bystrická reštaurácia roka“ – Motyčka



zistiť stav rekonštrukcie Kalvárie (Biskup. úrad) – Němcová



prekonzultovať možnosť vstupov do kostolov s dekanom – Motyčka



letná scéna na námestí (program) – Almáši



najatraktívnejšie pamiatky mesta – Patúš



zistiť záujem organizácií (aj zahr.) o spoluprácu – Hirt a Němcová
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pozvať mladých nadšencov pre zorganizovanie regionálnej vedomostnej hry na ďalšie
zasadnutie komisie – Němcová

Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č.4 /2007 – Komisie RR, MV a CR z 19.3.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. berie na vedomie úlohy rozdelené medzi jednotlivých členov komisie
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 6
Záver:
Ľubomír Motyčka, predseda

komisie poďakoval prítomným členom komisie

a prizvaným hosťom za účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončil. Termín ďalšieho
zasadnutia stanovil na 24.4.2007 o 15,00 hod.

V Banskej Bystrici dňa 23.3.2007

Zapísala : Ing. Němcová Katarína

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