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

Zápisnica č. 6/2012
Dátum a miesto konania:

13. júna 2012, zasadačka č. 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 – 5 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 1 člen z radov neposlancov
ospravedlnení – 1 člen z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Informácia o vláčiku Pretórium (Mgr. Graciasová/Mgr. Kevešová)
Grilliada – vyúčtovanie podujatia (p. Neradný)
Rámcový plán činnosti PKO a VISIT BB na II. polrok 2012 (Ing. Suraová/PhDr.
Laššáková, p. Neradný)
Plán aktivít oddelenia CR na II. polrok 2012 (+ námety pre budúci ročník Grilliady)
(Mgr. Jančová)
Prejednanie pripomienok k „Akčnému plánu CR Mesta BB a okolia“
Žiadosti o dotácie
Diskusia
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 Mgr. Karin
Graciasovej Šikulovej, ktorá nadviazala na poslednú správu z Komisie RR, MV a CR
z novembra 2011 (závery a odporúčania) a následne Mgr. Marcele Kevešovej, ktorá podala
informáciu o Vláčiku Pretórium na sezónu 2012. Informovala o zrealizovaných aktivitách IC
zameraných na propagáciu vláčika Pretórium v sezóne 2012 (schválená nová trasa vláčika Trasa B na objednávku so sprievodcom - príloha č.1, aktualizovaná web-stránka IC, cielená
propagácia smerovaná na ZŠ, SŠ v meste a okolí atď). Zároveň informovala prítomných
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o požiadavke adresovanej na DPM ohľadom zabezpečenia technickej podpory ozvučenia
vláčika (sprievodcovský komentár), nakoľko momentálny technický stav vláčika to
neumožňuje. Predbežná finančná kalkulácia technickej obnovy ozvučenia vláčika, ako aj
stanovisko riaditeľa DPM Ing. Snopka zatiaľ nebolo doručené. Mgr. Kevešová ďalej
informovala o príprave označenia nástupnej stanice vláčika Pretórium - označníka (návrh
označníka - príloha č.2), ktorý bude osadený v Národnej ulici a finančne sa bude podieľať
na výrobe IC a DPM. Zároveň informovala, že rozpočet IC neumožňuje označiť viacero
zastávok na trase vláčika Pretórium. Pán Neradný poznamenal, že nielen okružná jazda, ale aj
s jazdou po jednotlivých atrakciách by sa malo uvažovať a tiež, že v cene lístka by mali byť
zahrnuté aj ceny vstupov. Pán Motyčka vidí celý problém vláčika v zastávkach, resp.
v neoznačení zastávok. Všetci prítomní obdržali správu Vláčik Pretórium 2012 spolu
s nákresom trasy vláčika a legendou aj v písomnej podobe.
Uznesenie č. 01/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch konštatuje,
že vec je neustále otvorená a je v čo najkratšom čase potrebné doriešiť veci súvisiace
s označením zastávok, t.j. osloviť dotknuté subjekty a majiteľov reštaurácií po trase riaditeľ VISIT BB - p. Neradný v spolupráci s IC. Zároveň poveruje Mgr. Kevešovú
zistiť, koľko by stála obnova technického zariadenia vláčika.
K bodu 3
Riaditeľ spoločnosti VISIT BB p. Roman Neradný podal podrobnú finančnú správu
o gastronomickom festivale „Grilliáda 2012“, ktorého I. ročník sa uskutočnil v dňoch
18.-20.05.2012 na Námestí slobody v Banskej Bystrici. Uviedol, že reálne vynaložené
náklady boli pomerne nízke k tomu, akú priazeň si festival postupne získava, koľko ľudí sa
podarilo pritiahnuť do mesta a zároveň zdôraznil, že je to aj vložená investícia do značky
podujatia.
Ing.arch. Kavčáková poznamenala, že nie finančné plnenie je dôležité, ale úspešnosť projektu
je možné hodnotiť predovšetkým na základe monitoringu jednotlivých ukazovateľov.
K bodu 4
Informáciu o ďalšej činnosti agentúry VISIT BB podal p. Neradný, ktorý sa vyjadril,
že agentúra má pripravených mnoho vecí ako napr. aplikácie na mobilný telefón pre turistov,
podklady na webku ap., čakajú však na podnet od mesta, a to vo forme vypísania súťaže.
Všetko je zakomponované v cezhraničnom projekte, no zatiaľ nevieme či bol úspešný.
K bodu 5 a k bodu 6
Uvedené body boli presunuté do najbližšieho rokovania komisie.
K Bodu 7
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.
Uznesenie č. 02/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
jednomyseľne schválila dotáciu vo výške 4.500,- € na svetové finále Outbreak Europe
hip-hop festivalu 2012 pre spoločnosť MG & MK, s.r.o. v zmysle VZN č. 8/2011 pre rok
2012.
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K bodu 8
V rámci diskusie vystúpili viacerí členovia komisie ako aj prizvaní hostia. Pán
Motyčka uviedol, že sa zabúda na to, čo sa už raz vybudovalo a neudržiava sa to. Prebehla aj
krátka diskusia na tému bežeckých trás a potreby ich celoročnej údržby.
K bodu 9
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční v mesiaci júl – podrobnosti budú ešte oznámené.
Daniel Karas, poverený predsedníčkou komisie vedením zasadnutia komisie
po jej odchode, poďakoval členom komisie ako aj všetkým prítomným za účasť aj diskusiu a
zasadnutie komisie ukončil.

V Banskej Bystrici: 15.06.2012
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa

..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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