Mesto BANSKÁ BYSTRICA
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

Zápisnica č. 3/2012
Dátum a miesto konania:

15. marca 2012, zasadačka číslo 250 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedla:

PhDr. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie

Účasť členov na zasadnutí: prítomní – 5 členovia z radov poslancov
neprítomní – 2 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 2 členovia z radov poslancov
prítomní – 3 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 3 členovia z radov neposlancov
ospravedlnení – 3 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o novovzniknutej oblastnej organizácii cestovného ruchu /OOCR/
Stredné Slovensko, ktorej zakladajúcim členom je Mesto Banská Bystrica Mgr. Miroslava Jančová
3. City Guide (Sprievodca mestom BB) - Roman Neradný, Visit BB
4. Informácia o pripravovanom „Akčnom pláne CR Mesta Banská Bystrica a
okolia“ – Ing. arch. Iveta Kavčáková
5. Žiadosti o dotácie
6. Diskusia
7. Záver
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie. V úvode zasadnutia predstavila a privítala Mgr. Zuzanu
Kučerovú, pracovníčku Kancelárie primátora mesta zodpovednú za zahraničné vzťahy mesta
a Ing. Petra Cibuľu, dočasne povereného tajomníka komisie. Oboznámila prítomných
s návrhom programu zasadnutia. K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne
pripomienky a bol jednomyseľne prijatý.
K bodu 2
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková odovzdala slovo Mgr. Miroslave
Jančovej - vedúcej Oddelenia cestovného ruchu, ktorá podala krátku informáciu o aktuálnom
stave vzniknutej oblastnej organizácie cestovného ruchu pod názvom „Stredné Slovensko“ OOCR bola oficiálne zaregistrovaná na MDVaRR SR, bolo jej pridelené IČO, bol zostavený
plán činnosti a rozpočet na rok 2012, taktiež bola podaná žiadosť o dotáciu zo ŠR.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko vznikla dňa 06.03.2012, podľa
§ 14 zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, v znení zákona č. 386/2011 Z. z.
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na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného
ruchu na území jej zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného
ruchu a ochrany záujmov svojich členov na svojom záujmovom území.
Zakladajúci členovia: Mestá: Mesto Banská Bystrica, Mesto Zvolen, Mesto Sliač
Podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti CR : Kúpele Sliač, a.s., Hotel Kaskády
Sliač /BAD s.r.o./, Letisko Sliač, a.s.
Základným cieľom oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Stredné Slovensko je
vytvoriť z regiónu stredného Slovenska destináciu, s trvaloudržateľnou konkurencieschopnou
produktovou základňou s ohľadom na danosti regiónu a vytvorením siete funkčných
partnerstiev. Zámerom je, aby OOCR pre svojich členov a partnerov plnila úlohu silnej,
oficiálnej, organizačnej centrály, koordinovala rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu
v regióne (marketing, identitu, zaujímavé, moderné, trendové produkty a pod.), koordinovala
získavanie finančných zdrojov z rôznych fondov, grantov a pod. Ďalším z cieľov je zvýšenie
návštevnosti regiónu a zvýšenie počtu prenocovaní. V prvom roku vzniku OOCR Stredné
Slovensko budú prioritami aktivity neinvestičného charakteru - s cieľom vytvoriť z regiónu
rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu.
K bodu 3
Riaditeľ spoločnosti VISIT BB p. Roman Neradný podal podrobnú informáciu
o súčasnom stave prípravy propagačného materiálu mesta Banská Bystrica „City Guide“.
Uviedol, že cieľom pripravovaného materiálu nie je podať vyčerpávajúce informácie o našom
meste, skôr ide o vyzdvihnutie toho najzaujímavejšieho a najtradičnejšieho, čo v meste
máme. Vreckový formát sprievodcu zodpovedá praktickej úschove, prenášaniu a použitiu.
Uviedol, že pri zbere najmä fotografického materiálu sa vyskytli ťažkosti, okrem iného stále
nie je k dispozícii kvalitná fotografia zmodernizovanej mestskej plavárne.
K bodu 4
Informáciu o pripravovanom „Akčnom pláne CR Mesta Banská Bystrica a okolia“
podala Ing. Iveta Kavčáková. Získala podporu komisie a pripomienky členov budú
diskutované na najbližšom zasadnutí komisie.
K bodu 5
Žiadosti o dotácie boli presunuté do ďalšieho zasadnutia komisie.
K bodu 6
V rámci diskusie vystúpili viacerí členovia komisie ako aj prizvaní hostia.
Za všetkých PhDr. Marcel Pecník zdôraznil, že nám tu stále chýbajú 2 zásadné veci, kvalitný
propagačný materiál o meste a kvalitné služby zo strany podnikateľských subjektov
v cestovnom ruchu.
K bodu 7
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční dňa 19.04. 2012 o 15.00 hod. v zasadačke č. 250 na 2. poschodí MsÚ
(medzičasom sa ale situácia zmenila, členovia komisie sa zúčastnia vedeckej konferencie)
PhDr. Ľubica Laššáková, predsedníčka komisie, poďakovala členom komisie za účasť
aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončila.
V Banskej Bystrici: 16.03.2012
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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