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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 15.8. 2007

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

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh položiek rozpočtu mesta na rok 2008 – predkladajú členovia komisie
3. Účasť mesta na výstave Šport Línia, Hotel, Slovenská zima (4. výstava CR), Wellness
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.
K bodu 2
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Členovia misie navrhli niekoľko položiek, ktoré by sa mali premietnuť do návrhu rozpočtu mesta
na rok 2008:

Požiadavky Komisie RR, MV a CR na rozpočet 2008

P.č.

Popis položiek

Suma:

1.

Info panel (1 ks v centre mesta)

250.000,-

2.

Štúdia geomont. parku

300.000,-

3.

4.

Propagácia mesta (výstavy,
propagačný materiál - CD, DVD,
brožúry...)
Techn, dokumentácia, projekt,
stavebné práce na vytvorenie
cyklotrasy - prepojenie ZV-BBSl.Ľupča

3.500.000,finančný návrh od
odbor. referátu

K bodu 3
Predseda komisie informoval prítomných členov o svojej predstave naplnenia výstavy CR
– Slovenská zima, ktorej sa mesto zúčastní v septembri t.r. :
1) MsL – odprezentujú mapu nových turistických chodníkov a prepojenie medzi
lesnými cestami, prospekty technickej pamiatky – vodný žľab v Harmanci, radi by
pripravili (ak získajú financie) napodobeninu žľabu
2) Dopr. podnik mesta – pripraví prezentáciu svojich aktivít
3) za redakciu časopisu Cestovateľ, p. Motyčka vyhodnotí súťaž o „NAJ...“
reštauráciu v meste, priebeh a výstupy súťaže budú písomne spracované a víťazné
reštaurácie budú prizvané k účasti
4) hotel Dixon zabezpečí prehľad doplnkových služieb, ktoré poskytuje
Členovia komisie rozpútali živú diskusiu na tému cyklotrás po odznení informácie, že bývalé
Povodie Hrona spracováva ideu predĺžiť popri Hrone rodinnú cestičku popod Urpínom, čo je
zároveň v súlade so štúdiou Ing. Apfela, ktorá predpokladala trasu: popod trať (Radvaň, malá
stanica, tepláreň, poza Hron až na Uhlisko). Bolo by možné predĺžiť trasu cez Šalkovú až do Slov.
Ľupče, čím by sa zabezpečilo kompletné prepojenie ZV- BB – Sl. Ľupča. Odzneli otázky
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ohľadom pripravy technickej dokumentácie, vlastníckych vzťahov, ako aj plánovaných
finančných zdrojov v mestskom rozpočte.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 1/2007 – Komisie RR, MV a CR z 15.8.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. žiada prednostu MsÚ určiť referát MsÚ pre zabezpečenie prípravy a realizácie cyklotrás
Hlasovanie:

ZA : 8

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(8/0/0)

2. odporúča prednostovi MsÚ prehodnotiť súčasnú situáciu a vyčleniť pracovníka
zodpovedného za oblasť rozvoja cestovného ruchu
Hlasovanie:

ZA : 8

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(8/0/0)

3. odporúča prednostovi MsÚ akceptovať požiadavky Komisie RR, MV a CR podľa
priloženého návrhu rozpočtu (v prílohe zápisnice)
Hlasovanie:

ZA : 8

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(8/0/0)

4. odporúča MsZ schváliť vypracovanie projektu na vybudovanie moderného informačného
a návštevníckeho centra
Hlasovanie:

ZA : 8

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(8/0/0)

K bodu 4 :
Prof. Patúš informoval o návrhu realizácie myšlienky „geomontánneho parku“, ktorý by bol 3.
geom. parkom – BB a okolie, pričom základom by bola banská oblasť Španej doliny a Ľubietovej.
Existuje federácia, ako aj predpisy týkajúce sa tvorby takéhoto parku. Tento projekt predpokladá
spoluprácu s okolitými obcami, ktoré by pripravovali menšie projekty na jeho dobudovanie.
p. Kráľová – z fakulty architekrúry je ochotná zapojiť sa do spolupráce (šachta Ludvika)
p. Žuffa je vzácnou osobnosťou mesta, pretože má potrebné vedomosti k danej téme a bolo by
vhodné ich využiť, aby sa zachovali aj pre ďalšie generácie
Taktiež oboznámil prítomných s informáciou o nových výzvach Ministerstva kultúry v septembri
– z nich by bolo možné využiť zdroje na obnovu historických pamiatok
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 2/2007 – Komisie RR, MV a CR z 15.8.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. berie na vedomie informáciu o geomontánnom parku
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Hlasovanie:

ZA : 8

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(8/0/0)

- Komisia sformulovala oficiálny list s oprávnenými pripomienkami obyvateľov ku zavedeniu
novej turistickej atrakcie – vláčika Pretórium a odošle ho DPM BB, aby zlepšil podmienky jeho
prevádzky v prospech obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta a zároveň prispel k zabezpečeniu
jeho prosperity a lepšiemu marketingu
- Komisia prejednala žiadosť RNDr. Ladislava Topoľského o uvoľnenie z funkcie člena Komisie
RR, MV a CR z dôvodu pracovnej zaťaženosti a nedostatku času venovať sa práci tejto komisie.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 3/2007 – Komisie RR, MV a CR z 15.8.2007
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ uvoľniť z funkcie člena Komisie RR, MV a CR, RNDr. Ladislava
Topoľského a komisiu nedopĺňať o ďalšieho člena
Hlasovanie:

ZA : 8

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(8/0/0)

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 obdobie polovice septembra t.r. (predseda bližšie upresní)

V Banskej Bystrici dňa 22.8.2007
Zapísala : Ing. Němcová Katarína

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