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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 13.6. 2007

Prítomní: Ľubomír Motyčka, Magdaléna Machunková,, PhDr. Ľubica Laššáková, Ing. Viktor
Marko, RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Katarína Němcová
Ospravedlnení: Mgr. Asen Almáši , Ing. Beáta Hirt, prof. Ing. Peter Patúš, CSc, MUDr. Jozef
Budaj
Neprítomní:
Prizvaní : Ing. Juraj Odor, Ing. arch. Pavel Bugár, Ing. Vincent Chlopko, CSc., Robert Kazík

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia o projekte v areáli ZAaRES-u – informuje pozvaný riaditeľ Ing. Vincent

Chlepko, CSc.
3. Informácia o projektoch – zásobník projektov, technická dokumentácia objektov
v zriaďov. pôsobnosti mesta, vyhotovené štúdie, použiteľné pre čerpanie NFP z EÚ
po zverejnení nových výziev – predkladá Ing. arch. Pavel Bugár
4. Rôzne
5. Záver

Rokovanie :
K bodu 1
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia.
Za zapisovateľa zápisnice určil Ing. Katarínu Němcovú, sekretára komisie.
Návrh programu bol jednohlasne prijatý.
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K bodu 2
Riaditeľ príspevkovej organizácie ZAaRES informoval prítomných členov o objektoch,
ktoré majú v správe: krematórium, plážové kúpalisko – ešte nie je podpísaná zmluva s nájomcom,
krytá plaváreň (pripravená technická dokumentácia na rekonštrukciu v hodnote 180 mil. Sk),
ďalej zabezpečujú ošetrovanie drevín a zelene v Mestskom parku (bývalý Leninov), údržbu
verejných detských ihrísk (opravy hojdačiek, výmena a čistenie piesku), verejné priestranstvá zeleň.(kosenie trávy, výsadba kvetinových záhonov, porez krovín apod.), oprava laviček.
Ďalej informoval o existujúcich a rozpracovaných projektoch:
-

záhradnícke centrum – je vo fáze zadania stavby

-

2 ha vstupu do ZAaRES-u sú odpredané za účelom výstavby nákupného centra

-

Mestský park – v r. 2004 bola Ing. Zajacom vypracovaná štúdia, ktorej zámerom bolo
vrátiť parku pôvodný vzhľad a charakter – nebola prijatá.
V r. 2005 bola vyhlásená verejná súťaž, ktorej výsledkom bol projekt rekonštrukcie
verejného mestského parku – víťaz sa vzdal akcie, preto je potrebné uskutočniť nové
výberové konanie
V súvislosti s mestským parkom je potrebné:
1. navrhnúť jeho filozofiu (či bude parkom študentským, alebo bude mať sektory
vyhradené pre rôzne vekové kategórie a aký je plán
zamerania programov v ňom organizovaných)
2. štúdia – overiť možnosť prehodnotenia a dopracovanie existujúcich štúdií
3. technický projekt – jeho spracovanie v etape, kedy bude jasné financovanie
rekonštrukcie (rozpočtové alebo aké konkrétne mimorozpočtové
zdroje), aby sa netvoril ďalší technický projekt bez následnej
realizácie

V súvislosti s verejnými detskými ihriskami odznela informácia o spracovaní centralizácie
detských ihrísk – referát ŽP zosumarizoval počet a stav detských ihrísk na území mesta, vyhotovil
fotodokumentáciu a v spolupráci s ÚHA vznikla názorná mapa týchto ihrísk aj s návrhom priorít
na ich postupnú rekonštrukciu, obnovu a návrhom na budovanie nových.
Ing. Chlepko zdôraznil potrebu vytipovania zón, kde by boli väčšie (centrálne) detské ihriská aj
s oplotením a príslušným vybavením.
K danej problematik esa komisia vráti na ďalšom zasadnutí komisie z dôvodu tlaku verejnosti na
jednotlivých poslancov a členov občianskych rád.
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Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 1/2007 – Komisie RR, MV a CR z 13.6.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ venovať sa problematike zamerania (filozofie) Mestského parku a pri
tvorbe rozpočtu na rok 2008 aj jeho rekonštrukcii z hľdiska finanč zdrojov
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

K bodu 3
Vedúci Refrátu rozvoja, Ing. arch. Bugár informoval prítomných o obsahovej náplni referátu a
poukázal na problém riešenia kompetencií ÚHA (Uznesenie z r. 2004 nebolo zrušené). Zatiaľ
referát spracováva inventarizáciu spracovaných projektových zámerov, štúdií, vypracovaných
tech. dokumetácií a voľných priestorov, ktoré sú v majetku mesta a dajú sa využiť na rôzne
rozvojové aktivity v súlade s PHSR.
Ing. Marko : ako je to s realizáciou verejného obstarávania ? Túto činnost má zo zákona
vykonávať mesto.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 2/2007 – Komisie RR, MV a CR z 13.6.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
2. odporúča MsZ poveriť niekoho zodpovednosťou za problematiku CR
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

Predseda komisie navrhoval na rozšírenie ponuky produktov cestovného ruchu v meste hlavne
v turistickém sezóne zmysluplne využiť a vyzvať na spoluprácu študentov Akademie umení.

Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 3/2007 – Komisie RR, MV a CR z 13.6.2007
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Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
3. odporúča MsZ vytvoriť podmienky pre bezplatnú a slobodnú prezentáciu mladých
umelcov AU v meste
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 4.7.2007 o 13,00 hod.

V Banskej Bystrici dňa 18.62007
Zapísala : Ing. Němcová Katarína

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