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Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj,
medzinárodné vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 24.5. 2007

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

1. Otvorenie
2. Prenájom areálu plážového kúpaliska - prezentácia investičního zámeru – MUDr. Sninský
a Ing. Valach
3. Rôzne
4. Záver

Rokovanie :
K bodu 1
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu mimoriadneho zasadnutia.
Za zapisovateľa zápisnice určil Ing. Katarínu Němcovú, sekretára komisie.
Návrh programu bol jednohlasne prijatý.
K bodu 2
Predseda komisie informoval prítomných členov o skutočnosti, že zmluva s investorom je
vo fáze prípravy nájomnej zmluvy.
K prezentovaném informácii odznelo viacero doporučení:
-

Mgr. Almáši – kto zrealizuje a prefinancuje potrebnú dopravnú infraštruktúru k plážovému
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-

kúpalisku ?
mesto by malo dôkladne zvážiť predloženú projektovú dokumentáciu a dôsledne
vypracovať nájomnú zmluvu, aby sa nestalo, že mesto dá do dlhodobého prenájmu
dôležité územie a nebude mať dosah na pokračovanie plánovaných prác
v návrhu nájomnej zmluvy je klauzula o „vrátení areálu do majetku mesta po skončení
nájemného vzťahu“, čo je dosť nezmyselné

Prizvaní hostia odprezentovali svoj investičný zámer:
-

-

-

rozdelenie pláže do 4 sektorov podľa rozdelenia návštevníkov (seniori, deti, juniori a kultspoločenský sektor)
S a Z breh: pieskové pláže
plánované využiti nesanovaných sedimentačních nádrží – rekonštruovať a využiť pre
vyčistenie jazera (aj s pomocou bylin. rýb) + rozšířit ostrovček o rybársku baštu
nasvietenie jazera
vybudovanie 700m oválu na kolieskové Kordule
vybudovanie amfiteátra na koncerty a animačné programy (prekrytý demontovateľnou
fóliou)
dôraz na seniorov : výhliadková kaviareň, stolnotenisové stoly, ihrisko na nenáročné hry
južná časť – deti: špecializovaný bufet, autodráha
sektor pre juniorov: topogány, viacúčelové ihriská
nový južný vstup: šatne pre zamestnancov, prezliekárne, hyg. zariadenia, občerstvovacie
zariadenia
nový vrt (7 mil. Sk) + solárne systémy
pri severním vstupe bude Aqualand (inv. za 200 mil. Sk)
snaha o celoročnú ponuku služeb

Dotazy:
- aká je predpokládaná návštevnosť ? – v letnej sezóne 140 tis., v ostatných sez. 20 tis.
- ako je zabezpečené rozšírenie park. miest ? – v južnej zóne vznikne tzv. zelené parkovisko
a na súčasnom park. budú zväčšené plochy na parkovanie
- či nebude problém s vyrušovaním obyvateľov – THK a Belveder kvôli vzniku nového
amfiteátra ? – bude smerovaný tak, aby akustika bola vhodne vyriešená
- ako chcete zabezpečiť komfort kúpania, lebo počet ľudí je determinovaný kúpaním a Váš
projekt nepredpokládá s rozšíreným plôch na kúpanie – postupne sa budú rozširovať
Predsedajúci nepredložil návrh na uznesenie : doporučil, aby poslanci MsZ hlasovali podľa svojho
vedomia a svedomia
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 13.6.2007 o 14,30 hod.
V Banskej Bystrici dňa 30.4.2007
Zapísala : Ing. Němcová Katarína
…………………………………
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Ľubomír Motyčka, predseda komisie
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