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

Zápisnica č. 8/2012
Dátum a miesto konania:

15. augusta 2012, zasadačka č. 290 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. Predstavenie Ing. Dany Drábikovej, vedúcej Oddelenia cestovného ruchu OPM MsÚ
a Ing. Ladislava Mončeka, riaditeľa OOCR „Stredné Slovensko“
3. Bezbariérovosť budov, ciest, chodníkov a turistických trás v meste BB
4. Žiadosti o dotácie (Medzinárodná výstava mačiek 2012)
5. Diskusia
6. 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 Ing. Dane
Drábikovej, vedúcej Oddelenia cestovného ruchu, ktorá sa v krátkosti predstavila.
Zároveň sa predstavil aj Ing. Ladislav Monček (0907 851 831, moncek@centralslovakia.eu),
výkonný riaditeľ OOCR „Stredné Slovensko“ so sídlom na Nám. SNP č. 1, 974 01 Banská
Bystrica. Predstavil svoju víziu o fungovaní novozaloženej organizácie, ktorá oficiálne
funguje od 01.07.2012. Zároveň uviedol, že kľúčovú úlohu pri získavaní zahraničného klienta
zohráva letisko Sliač, ktoré v krátkej dobe uvažuje s pravidelnou linkou Sliač – vybraná
európska metropola, najpravdepodobnejšie Londýn, resp. Frankfurt nad Mohanom. Zriadenie
pravidelnej linky premávajúcej aspoň 2 x v týždni je pripravená podporiť aj regionálna a
miestna samospráva, a to vo výške 5,- € /1 prepravenú osobu.
K bodu 3
Vedúca Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti p. Styková informovala prítomných
o súčasnej situácii v problematike bezbariérovosti v meste Banská Bystrica a o doteraz
poskytnutých dotáciách pre Via Orbis, n.o. Z uvedených informácií vyplýva, že ďalšie
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mapovanie zo strany externého dodávateľa v súčasnosti nie je potrebné. Oddelenie údržby
miestnych komunikácií MsÚ BB je v súčasnosti schopné dostatočne mapovať, udržiavať a
rekonštruovať predmetné komunikácie na území mesta. Zároveň možno konštatovať, že
turistické trasy sú živé, funkčné, je potrebné ich len udržiavať.
p. Motyčka položil otázku, či po vyznačených trasách prejde bez problémov s priateľom
na vozíčku, či sú trasy upravené, obrubníky zrezané ap.? Trasu osobne prejde predsedníčka
komisie p. Laššáková spolu s p.Pecníkom a p. Motyčkom.
K Bodu 4
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN
č. 8/2011 pre rok 2012 podala spoločnosť Slovenský zväz chovateľov, Základná organizácia
Chovatelia ušľachtilých mačiek Zvolen vo výške 1.500,- € na Medzinárodnú výstavu mačiek
2012, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-21.10.2012.
Uznesenie č. 03/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný schválila dotáciu
vo výške 500,- € na Medzinárodnú výstavu mačiek, konanú v dňoch 20.-21.10.2012
pre Slovenský zväz chovateľov, Základnú organizáciu Chovateľov ušľachtilých mačiek
Zvolen, v zmysle VZN č. 8/2011 pre rok 2012. Poskytnutie dotácie komisia podmieňuje
poskytnutím výstavnej plochy počas konania výstavy na prezentáciu mesta Banská
Bystrica. Druhou podmienkou je, aby sa výstava konala v meste Banská Bystrica.
Koordináciu tejto aktivity zabezpečí Ing. Drábiková v spolupráci s IC BB.
K bodu 5
V rámci diskusie resp. bodu rôzne vystúpil Ing. Peter Sárinec, predseda Starohorského
baníckeho cechu „RICHTERGRUND“, kde predstavil pripravované podujatia spojené
s bohatou baníckou históriou nášho mesta i priľahlého okolia, a to „Cisárska vizitácia
baníctva Banská Bystrica“ v roku 2014, spojená s oslavou 250. výročia príchodu princa
Leopolda a rímskeho kráľa Jozefa II., synov Márie Terézie do Banskej Bystrice, Španej
doliny a Starých Hôr a „VIII. stretnutie banských miest a obcí“ v roku 2015, pre
organizovanie ktorého je potrebné súhlasné stanovisko MsZ v Banskej Bystrici, ktoré žiada
Združenie banských miest a obcí Slovenska.
Uznesenie č. 04/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie
na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach a jednomyseľne odporúča
prerokovať a podporiť usporiadanie VIII. Stretnutia banských miest a obcí v roku 2015
v Banskej Bystrici, na októbrovom zasadnutí MsZ v Banskej Bystrici. Predstavitelia
Baníckeho cechu sa zaviazali, že do konca augusta 2012 predložia projektový zámer
s jasným vymedzením zodpovedností a úloh oboch strán /MsÚ a cechu/. V tomto
projekte priblížia cieľ akcie, vymedzia cieľovú skupinu, definujú finančné krytie akcie,
dôkladne popíšu predstavu o programe a participáciu mesta na akcii.
Pani viceprimátorka informovala o aktivitách Banskobystrického okrášľovacieho
spolku, podotkla, že existujú dva rôzne, s cieľom vyvolať úvahy o možnej aktívnej
spolupráci. Kontakt: http://www.bbsoo.sk/, jakub.sisovsky@gmail.com.
K bodu 6
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční dňa 12.09.2012 o 15.00 h. v zasadačke č. 290.
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PhDr. Ľubica Laššáková, predsedníčka komisie, poďakovala členom komisie ako aj
všetkým prítomným za účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončila.
V Banskej Bystrici: 16.08.2012
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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