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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 4.7. 2007

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

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o stave parkovania v meste Banská Bystrica a vzťah MsP k zahraničným
návštevníkom - informuje pozvaný riaditeľ MsP Dušan Húska
3. Informácia o stave propagačných materiálov – predkladá p. Machunková
4. Informácia o koncepcii detských ihrísk – predkladá Ing. Bugár, vz. Ing. Němcovou
5. Rôzne
6. 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.
K bodu 2
Riaditeľ MsP vie o problémoch s parkovaním v meste – parkovanie pred bytovými
domami je nepostačujúce, parkovanie na zelených plochách je postihované v zmysle platného
VZN a zatiaľ je neriešiteľným problémom (hlavne Sásová a Fončorda: Tulská, Moskovská),
s ktorým sa budú postupne zaoberať (výstavbou viacpodlažných garáží po schválení nového
územného plánu)
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Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 1/2007 – Komisie RR, MV a CR zo 4.7.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ prehodnotiť VZN o parkovaní na území mesta Banská Bystrica
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

Ďalšími problémami vo vzťahu k MsP sú:
•

•

•

•

•

bezdomovci na Námestí SNP, kde je najväčšia koncentrácia zahraničných návštevníkov:
svojím správaním a obťažovaním turistov nerobia dobré meno mestu, zároveň narušujú
poriadok priamo v historickom centre mesta, preto p. Machunková vyzýva MsP
k spolupráci pri riešení tohto problému. Náčelník MsP zdôraznil, že zákon neumožňuje
obmedzovanie ľudských práv a pokiaľ bezdomovci neporušujú stanovené predpisy, nie je
možné túto situáciu riešiť
psíčkari na území celého mesta: diskutujúci upozornili na problém so znečisťovaním
mesta exkrementmi - hoci je prijaté VZN, MsP nekontroluje a nepokutuje majiteľov
psíkov za to, či sú zvieratá na vodítku a či ich majitelia zbierajú psie výkaly do sáčkov,
ktoré od Referátu životného prostredia každý majiteľ psa obdrží. Odznela ktirika, že
parkovanie na sídliskách je prísne pokutované a dodržiavanie tohto VZN je obchádzané,
hoci, napr. matky malých detí často zasielajú sťažnosti ohľadom vodenia psov na detské
ihriská. Náčelník MsP reagoval tak, že v našom meste psíčkari nie sú až takým vypuklým
problémom. Problémom je skôr odchyt túlavých psov z dôvodu nedostatku vyškolených
ľudí na túto činnosť, ako aj problémy s prevozom odchytených psov do Zvolena.
fajčiari na autobusových zastávkach: rovnako sa nezabezpečuje postih občanov, ktorí
v rozpore s prijatým a platným VZN, vyplývajúcim zo zákona o ochrane nefajčiarov, toto
nariadenie nedodržujú a nie sú kontrolovaní a pokutovaní MsP. Z diskusie vyplynulo, že
takáto pokuta bola raz udelená na Uhlisku, no presnejšia evidencia o uložených pokutách
za nedodržiavanie platných VZN na MsP neexistuje.
jazykové znalosti MsP: v záujme zabezpečenia lepšej komunikácie so zahraničnými
návštevníkmi mesta (poskytnutie informácií, problémy s odtiahnutím zahr. vozidla a pod.),
bude v rámci rozpočtu návrh položky na jazykovú prípravu policajtov – tak informoval
prítomných náčelník MsP. V diskusii odznela informácia RRM, že bol podaný projekt na
rozvoj ľudských zdrojov, v rámci ktorého je zahrnutá jazyková príprava pracovníkov
samosprávy, vrátane MsP, takže ak bude schválený, nie je potrebné plánovať nové zdroje,
ale vypracovať plán zaradenia členov MsP do tohto jazykového vzdelávania.
kontrola sprievodcovskej činnosti: z ďalšieho VZN vyplýva povinnosť MsP kontrolovať
sprievodcov v meste, či majú potrebné oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti – zatiaľ
sa tak nedeje a je známe, že túto aktivitu zabezpečujú aj nespôsobilé osoby, čo je v rozpore
s týmto VZN. KIS preto žiada MsP o spoluprácu pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania
aj tohto VZN.

Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 2/2007 – Komisie RR, MV a CR zo 4.7.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
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1. odporúča MsZ, aby v rámci prípravy zvyšovania kvalifikácie a jazykových znalostí
pracovníkov verejnej správy, neopomenulo potreby MsP
2. odporúča MsZ, aby dohliadalo na prísnejšiu a zodpovednú kontrolu prijatých
platných VZN
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

K bodu 3
Vedúca KIS, p. Machunková, znova upozornila na nedostatok propagačných materiálov
mesta, ktoré majú byť prostredníctvom KIS distribuované návštevníkom mesta. Z predchádzajúcej
požiadavky na výrobu a dotlač potrebných materiálov sa uskutočnila len dotlač cudzojazyčných
mapiek v počte 500 ks ( BB a okolie )
Predseda komisie zdôraznil havarijný stav existujúcich propagačných materiálov,
konštatoval dokonca zhoršenie situácie oproti predchádzajúcemu obdobiu a vyhlásil, že je
najvyšší čas situáciu konkrétne a koncepčne riešiť, nielen písať správy o katastrofálnom stave
propagácie mesta.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 3/2007 – Komisie RR, MV a CR zo 4.7.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ promptne a vážne sa zaoberať neúnosným stavom propagačných
materiálov mesta Banská Bystrica a nájsť konkrétne riešenie tohto problému
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

K bodu 4
Referát rozvoja mesta informoval o rozdelení ihrísk v mesta na 4 kategórie podľa účelu a
možnosti ich využitia, ako aj podľa formy ich správy:
• malé nenáročné športové ihriská na sídliskách – sú verejne dostupné obyvateľom mesta
(okrem tých, ktoré sú v prenájme a správe športových klubov a je potrebné sa objednať u
správcu a využívanie je možné za úhradu) a sú v správe Referátu kultúry a športu MsÚ,
takže aj ich obnova a rekonštrukcia je financovaná z rozpočtu mesta
• detské ihriská v objektoch MŠ – sú majetkom mesta, nakoľko MŠ nemajú samostatnú
právnu subjektivitu. Väčšinou sú ohradené, udržiavajú ich škôlky v spolupráci s rodičmi
detí a slúžia deťom navštevujúcim tieto zariadenia
• školské športové ihriská – sú majetkom mesta, keďže zriaďovateľom ZŠ je mesto, ale ZŠ
majú samostatnú právnu subjektivitu, takže sú ich správcami a v rámci svojich možností
zabezpečujú ich obnovu (získavajú zdroje z malých grantov, od sponzorov, darov rodičov
a pod.) Keďže sa o svoje športoviská starajú a majú právnu subjektivitu, môžu ich ohradiť
a za ich využívania inkasovať úhrady, čím sa pre bežnú verejnosť stávajú nedostupnými
• verejné detské ihriská – sú rozmiestnené po celom území mesta, na sídliskách, v parkoch
a slúžia všetkým deťom v meste. Nachádzajú sa v správe Referátu životného prostredia,
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z rozpočtu ktorého je financovaná ich obnova a údržba. Z dôvodu ich „verejnej
dostupnosti“, je možné na ich obnovu žiadať zdroje z malých grantových programov a
realizovať ju s pomocou dobrovoľníckej práce občanov mesta
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, spolu s návrhom na budovanie nových. Na prvé
vytipované ihrisko bude v júli vypracovaný a podaný projekt v rámci výzvy Konta Orange,
výsledky ktorého budú známe koncom septembra. S MsL bola dohodnutá dodávka dreva, so
ZAaRES-om konkrétna spolupráca pri vyhotovovaní nových prvkov ihriska, s Akadémiou umení
spolupráca v oblasti návrhov študentov na inovatívne prvky zariadenia a s občianskou iniciatívou
a SVB spolupráca – dobrovoľnícka práca pri osádzaní vyhotovených prvkov pod dohľadom
odborníka.
Koncepcia detských ihrísk v meste Banská Bystrica je založená na ucelenej filozofii - každé
ihrisko bude zamerané na určitú tému s návrhom jeho vybavenia výstižnými hracími prvkami
a rozčlenenie ihrísk podľa vekových skupín detí.
Základné myšlienky koncepcie detských ihrísk:
-

na každom sídlisku vybudovať centrálne detské ihrisko, ktoré bude podľa jednotného
vzhľadu ohradenia, označenia a vybavenia jednoducho identifikovateľné kdekoľvek
v meste ako detské ihrisko

-

na základe štatistiky počtu detí žijúcich na jednotlivých sídliskách, tam, kde chýbajú
ihriská, sú vytipované plochy na nové ihriská

-

rozdelenie ihriska na zóny pre malé a väčšie deti s príslušným vybavením (aj pre
handicapované deti)

-

úlohou centrálneho ihriska bude zdôrazniť funkciu detských ihrísk – že môžu slúžiť nielen
ako zdroj zábavy, ale môžu plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu

-

zabezpečiť ochranu detí pred úrazom dodržaním európskych bezpečnostných noriem pri
budovaní ihrísk

-

skultúrnením okolia ihriska vytvoriť oddychové zóny pre rodičov, starých rodičov

-

zapojením dobrovoľníkov a ostatných partnerských inštitúcií do budovania centrálnych
detských ihrísk chce mesto podporiť aktívny prístup obyvateľov žijúcich v danej lokalite
k zveľaďovaniu a ochrane prostredia, v ktorom žijú

-

pri rozhodovaní o poradí rekonštrukcie ihrísk brať do úvahy, či sú obyvatelia schopní
ustrážiť si ich (sú ihriská, kde i napriek dlhému obdobiu fungovania preliezačky a lavičky
nezničili vandali, sú len časom opotrebované)

Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 4/2007 – Komisie RR, MV a CR zo 4.7.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ opraviť uznesenie č. 72/2007 z 26.6.2007 v súlade so skutočným
stavom spravovania verejných detských ihrísk, ktoré sú často predmetom podnetov
od občanov s požiadavkami na ich rekonštrukciu
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Hlasovanie:
K bodu 5

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

V bode Rôzne predniesol predseda komisie požiadavku na účasť mesta na výstave Šport
Línia, Hotel, Slovenská zima (4. výstava CR), Wellness spolu s pridelením úloh zodpovedným
pracovníkom MsÚ za oblasť rozvoja a propagácie CR nášho mesta. V predchádzajúcom období
napriek prísľubom bývalého vedúceho Referátu vonkajších vzťahov nebola zabezpečená účasť
mesta na uvedenej výstave.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 5/2007 – Komisie RR, MV a CR zo 4.7.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ schváliť účasť mesta na výstave Šport Línia, Hotel, Slovenská zima
(4. výstava CR), Wellness v septembri 2007
Hlasovanie:

ZA : 5

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(5/0/0)

V rámci diskusie ocenili prítomní vznik novej atrakcie v meste – turistického vláčika, no
po rozdiskutovaní požiadaviek a ohlasov obyvateľov mesta vzniesli k jeho fungovaniu niektoré
pripomienky:
• nikde nie je zverejnený grafikón – ľudia nevedia, kedy jazda vláčikom začína a koľko trvá
• zastávky nie sú označené – obyvatelia sa pýtajú, či môžu pristúpiť aj počas jazdy
• viacero pripomienok k miestu nástupu – praktickejším a pre turistov lákavejším miestom
nástupu by bolo Námestie SNP (najväčšia koncentrácia turistov), nakoľko počas čakania
na odchod vláčika nie je pred DK veľa možností, ako si spestriť čakanie. Nemeckí turisti
si, napr. zakúpili lístky, nasadli do vláčika, no po zistení, že odíde na výhliadkovú jazdu
skoro za pol hodiny, nečakali a odišli
• neznalosť informácie, či vôbec a kedy vedie trasa vláčika až na plážové kúpalisko
K uvedenému bodu diskusie predseda komisie nenavrhol prijať žiadne uznesenie.
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 15.8.2007 o 13,00 hod.

V Banskej Bystrici dňa 9.7.2007
Zapísala : Ing. Němcová Katarína
…………………………………
Ľubomír Motyčka, predseda komisie
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