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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 24.4. 2007

Prítomní: Ľubomír Motyčka, Ing. Beáta Hirt, PhDr. Ľubica Laššáková, prof. Ing. Peter Patúš,
CSc., Ing. Viktor Marko, Ing. Katarína Němcová
Ospravedlnení: Magdaléna Machunková,
Neprítomní: Mgr. Asen Almáši , RNDr. Ladislav Topoľský , MUDr. Jozef Budaj
Prizvaní : Ing. Arch. Jozef Frtús, Mgr. Peter Nemec, Ing. Blažej Možucha

Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.
3. Informácia o možnostiach čerpania eurofondov – prekladá p. Patúš a p. Hirth
4. Informácia o návrhoch na zriadenie cyklotrás – predkladá p. Patúš
5. Možnosti tvorby cyklotrás a turistických trás v Mestských lesoch Banská Bystrica Diskusia s riaditeľom Mestských lesov, pánom Možuchom.
6. Rôzne
7. 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: bod č. 2 bol presunutý na nasledujúce zasadnutie
komisie z dôvodu prehustenia programu prizvanými hosťami, ktorí budú informovať komisiu
postupne. Návrh bol jednohlasne prijatý.
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K bodu 3
Prof. Patúš a Ing. Hirt informovali zúčastnených, že v súčasnosti nie sú aktuálne žiadne výzvy
EÚ, ale len rôzne malé grantové programy, ktoré je potrebné sledovať a v prípade možnosti ich
prospešnosti odporučili MsÚ, aby ich využil na akékoľvek rozvojové aktivity – malé verejné
priestranstvá (BAUMIT), šport, deti a mládež atď.
p. Patúš navrhol, aby mesto bolo schopné poskytovať informácie o všetkých zdrojoch na
financovanie rôznych aktivit (dotačné programy ministerstev, VZN mesta, BBSK, výzvy 3.
sektora)
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 1/2007 – Komisie RR, MV a CR z 24.4.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ v rámci vytvoreného „klientského centra“ zriadiť informačné centrum o
všetkých možnostiach čerpania finančných zdrojov
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

K bodu 4
p. Patúš sa vyjádril k zriaďovaniu cyklotrás – túto problematiku budeme riešiť v spolupráci
s MsL a ÚHA, budeme účastníkmi spoločných rokovaní, spojíme sily (tiž je možné stretnutie
v CKO – všetkých ľudí, ktorí okolo cyklotrás niečo robia), a je tiež potrebné podrobne poznať
územie (mapy)
K bodu 5
p. riaditeľ Možucha : cyklotrasy sú vo svete bežné – funguje tam prímestská rekreácia
v priľahlých lesoch. Dozorná rada odsúhlasila 145 tis. Sk. Lesy pripravia podklady pre označenie
do máp o vyhotoveni tabúľ požiadajú turistický zväz.
Realizácia: po jarnom zalesňovaní (po 10.5.2007)
Pre ďalší postup budovania cyklotrás je potrebné zvolať spoločné rokovanie MsL, zástupcov
Komisie RR,MV a CR (Motyčka, Patúš, Marko) a ÚHA.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 2/2007 – Komisie RR, MV a CR z 24.4.2007
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Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. ukladá členom komisie zorganizovať spoločné stretnutie s MsL a ostatnými
zainteresovanými subjektmi k problematike budovania cyklotrás
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

K bodu 6
•

Prizvaný hosť, Ing. arch. Jozef Frtús, podrobne informoval prítomných o zámeroch
Biskupského úradu rekonštruovať Krížovú cestu a Kalváriu – od februára 2006 sa stretává
prípravný výbor a v súčasnosti je samotná realizácia v štádiu vybavovania stavebných
povolení. Načrtol predstavu rekonštrukcie Urpína zo strany nástupu od malej železničnej
stanice – toto územie patrí MsL, preto o tejto aktivite musí rozhodnúť mesto.

Zúčastnení podporili myšlienku sprístupnenia Urpína širšej verejnosti a jeho využitia pre rodinné
výlety a vyžitie mladých ľudí, nakoľko jeho poloha je predurčená na aktívny život obyvateľov
mesta.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 3/2007 – Komisie RR, MV a CR z 24.4.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča stanoviť filozofiu riešenia daného územia Urpína v nadväznosti na
jednotné riešenie, ktoré zahŕňa aj Národnú ulicu
Hlasovanie:
•

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

Mgr. Peter Nemec informoval členov komisie o pripravovanej regionálnej hre „Tajne.sk“ –
vznikla z iniciatívy 7 nadšencov, ktorí by chceli oživiť dianie v meste, vzbudiť záujem
ľudí, aby sa zúčastnili a zapojili do hry, ktorá bude formou indícií ľudí vťahovať do
zaujímavých úloh z oblasti kultúry a historie mesta.
Predstavil prítomným zámer a požiadal o možnú podporu tejto myšlenky, hlavne formou
zabezpečenia propagácie, prípadne ľudských zdrojov (potreba person. zabezpečenia na
stanovištiach) a cien na odmeňovanie zúčastnených.

Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 4/2007 – Komisie RR, MV a CR z 24.4.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. berie na vedomie regionálnu hru, podporuje túto myšlienku a umožní jej propagáciu
v Radničných novinách mesta
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Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

Ing. Marko: v rámci rozšírenia služieb cestovného ruchu navrhuje preveriť možnosti
v mestském dopravnom podniku ohľadom zriadenia pravidelných liniek na Španiu dolinu
(napr. Citybus) z centra mesta (napr. KIS ), pričom fakultativně výlety do tejto historickej obce
by zastrešovalo KIS BB.
p. Motyčka: začali sa diať veci okolo plážového kúpaliska, ktoré budú spojené so zámerom
jeho rekonštrukcie a modernizácie v záujme jeho multifunkčného využitia
V rámci diskusie odzneli dotazy a pripomienky k sprehľadneniu vyhotovených technických
dokumentácií a rôznych štúdií na MsÚ, ktoré by bolo možné využiť pri realizácii aktivit
akčných plánov PHSR, čím by sa ušetrili nielen finančné zdroje, ale aj čas, nakoľko pri
spracovaní projektov pre získavanie mimorozpočtových zdrojov bývajú stanovené krátke
termíny na predkladanie žiadostí súčasne s pripravenou technickou dokumentáciou –
v minulosti práve neprehľadnosť a neinformovanosť v tejto oblasti spôsobovala brzdenie
podávania rôznych projektov (pre ministerstvá, veľké spoločnosti apod.)
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 5/2007 – Komisie RR, MV a CR z 24.4.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. ukladá členom komisie zozbierať zoznam spracovanej technickej dokumentácie a
štúdií potrebných pre rozvojové projekty mesta v spolupráci s referátom rozvoja
mesta
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

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 9.5.2007 o 15,30 hod.

V Banskej Bystrici dňa 30.4.2007
Zapísala : Ing. Němcová Katarína

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