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

Zápisnica č. 5/2012
Dátum a miesto konania:

23. mája 2012, zasadačka SU na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedla:

PhDr. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie

Účasť členov na zasadnutí: prítomní – 4 členovia z radov poslancov
neprítomní – 3 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 3 členovia z radov poslancov
prítomní – 5 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 1 člen z radov neposlancov
ospravedlnení – 1 člen z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii „Inovácie v cestovnom
ruchu ako predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska na medzinárodnom
trhu CR“ konanej dňa 19.04.2012 (p. Motyčka)
3. Informácia o gastronomickom festivale „Grilliáda 2012“, konanom v dňoch
18. - 20.05. 2012 (p. Neradný)
4. Informácia o činnosti OOCR „Stredné Slovensko“ (Mgr. Jančová)
5. Informácia o OUTBREAK EUROPE HIP-HOP FESTIVAL 2012 (Ing.
Križan)
6. Žiadosti o dotácie
7. Diskusia
8. Záver
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov 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 p. Ľubomírovi
Motyčkovi, ktorý podal krátku informáciu o svojom príspevku, ktorý zo zdravotných
dôvodov nemohol odprezentovať počas konania medzinárodnej vedeckej konferencie
„Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska
na medzinárodnom trhu CR“ konanej dňa 19.04.2012 v hoteli Lux.
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K bodu 3
Riaditeľ spoločnosti VISIT BB p. Roman Neradný podal podrobnú informáciu
o gastronomickom festivale „Grilliáda 2012“, ktorého I. ročník sa uskutočnil v dňoch
18.-20.05.2012 na Námestí slobody v Banskej Bystrici. V uvedenom termíne prebiehalo
súbežne ešte niekoľko podujatí – II. METRO Majstrovstvá Slovenska vo filetovaní čerstvého
lososa, Deň rodiny, Noc múzeí či Beh na Urpín. K atraktivite celého podujatia nepochybne
prispeli aj živé vysielania zápasov slovenskej reprezentácie počas MS v ľadovom hokeji.
Fotky z podujatia je možné nájsť na www.grilliada.sk – reálne aj imidžové.
Zároveň všetkým prítomným bola odovzdaná aj oficiálna tlačová správa k podujatiu.
K bodu 4
Informáciu o činnosti OOCR „Stredné Slovensko“ podala Mgr. Jančová. V súčasnosti
ešte stále prebieha hodnotenie uchádzačov a v krátkom čase by mali byť zverejnené výsledky
výberového konania na pozíciu výkonného riaditeľa OOCR „Stredné Slovensko“
K bodu 5
Ing. Križan prezentoval informáciu o OUTBREAK EUROPE HIP-HOP FESTIVAL-e
2012, ktorý má byť súčasťou Banskobystrického kultúrneho leta a zároveň opätovne požiadal
o finančnú podporu Mesta Banská Bystrica. Primátor mesta prisľúbil, že uvedenú tému
nenechá „zapadnúť prachom“.
K Bodu 6
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN
č. 8/2011 pre rok 2012 podala spoločnosť MG & MK, s.r.o. vo výške 4.500,- € na svetové
finále Outbreak Europe hip-hop festivalu 2012. Táto žiadosť bude prerokovaná na najbližšom
zasadnutí komisie. Doposiaľ iné žiadosti o dotácie neevidujeme.
K bodu 7
V rámci diskusie vystúpili viacerí členovia komisie ako aj prizvaní hostia.
Primátor mesta Mgr. Peter Gogola predstavil pripravovanú vedomostnú hru v spolupráci
so spoločnosťou VISIT BB. V súčasnosti prebiehajú rokovania s vybranými partnermi
(Urpiner a i.), hra by mala obohatiť už ponuku tohtoročného predvianočného predaja.
K bodu 8
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční dňa 13.06. 2012 o 15.00 hod. v zasadačke č. 290 na 2. poschodí MsÚ.
PhDr. Ľubica Laššáková, predsedníčka komisie, poďakovala členom komisie za účasť
aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončila.

V Banskej Bystrici: 28.05.2012
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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