Mesto BANSKÁ BYSTRICA

Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

Dátum a miesto konania:
5. decembra 2011, Banská Bystrica, zasadačka číslo 290 na II.
poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedla: PhDr. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie
Program:
1. Otvorenie
2. Objavte prameň Bystrice – Ing. Dušan Kováč
3. Žiadosť o navýšenie prostriedkov pre komisiu Cestovného ruchu - PhDr. Ľubica Laššáková
4. Informácia o nových krokoch na Stratégii rozvoja cestovného ruchu – Ing. Kavčáková
5. Informácia o zámere vstupu mesta Banská Bystrica do firmy Visit BB
6. Správa o štatúte Banskobystrického baníckeho spolku
7. Informácia o zápise Radvanského jarmoku do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej
republiky
8. Diskusia
9. Rôzne
10. Záver a stanovenie ďalšieho termínu rokovania komisie
Rokovanie:
1. Otvorenie
• po otvorení bol program doplnení o vystúpenie pána Ing. Dušana Kováča – Objav
prameň Bystrice
• Za: 9
• proti: 0
• zdržali sa: 0
2. Objavte prameň Bystrice
• pán Ing. Kováč, informoval prítomných o zámere prinavrátenia potoka Bystrica, do
povedomia Banskobystričanov. Pričom jeho hlavným zámerom je spopulárniť toto
miesto, ako miesto oddychu Banskobystrickej verejnosti, v štýle Bratislavskej Železnej
studienky. Na tento zámer Ing. Kováč nepožaduje peniaze, ale bol by rád, keby sa
podarilo tento zámer preniesť do koncepcie rozvoja CR mesta
• Komisia tento podnet berie na vedomie
• za: 9
• proti: 0
• zdržali sa: 0
3. Žiadosť o navýšenie prostriedkov pre komisiu Cestovného ruchu
•
Komisia v tomto bode doplňuje svoje rozhodnutie ohľadom letnej údržby bežeckých
tratí. Na poslednom stretnutí odhlasovala navýšenie o 3000€ na údržbu, avšak nie z
peňazí komisie pre CR
•
Ohľadom financovania akcie Outbreak 2012 komisia odporúča organizátorom aby o
podporu žiadali komisiu športu a kultúry
•
komisia navrhla aj navýšenie rozpočtu komisie z 7000€ na 10 000€
• za: 7

•
•

proti:1
zdržal sa:1

4. Informácia o nových krokoch na Stratégii rozvoja cestovného ruchu
• Skupina infomovala komisiu o postupe prác pričom výsledkom jej práce je pracovná
verzia vízie:
◦ „Banská Bystrica kráľovské miesto v objatí hôr s pulzujúcou energiou modernej doby
ako brána k jedinečným objavom“

•
•
•
•

Visit BB - námestnička pre sociálne veci Ing. Mária Filipová informovala komisiu o zámere
vedenia mesta vstúpiť do spoločnosti Visit BB kde by sa stalo 30% spoluvlastníkom
podiel mesto – 30%
podiel Gee & Stone - 70%
komisia berie na vedomie tento návrh, pričom sa rozhodla, že sa bližšie bude venovať tejto
téme na najbližšom svojom stretnutí.
Za: 9
proti:0
zdržal sa:0

6.
•
•
•
7.

Správa o štatúte Banskobystrického baníckeho spolku
komisiu o stave informovala Mgr. Miroslava Jančová
komisia aktuálny stava berie na vedomie
za:9, proti: 0, zdržal sa :0
Informácia o zápise Radvanského jarmoku do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej
republiky
• informuje predsedkyňa komisie - Ľubica Laššáková
8. Diskusia
• poslankyňa Skokanová požaduje vyregolovania hudobnej produkcie počas obdobia adventu.
9. Rôzne
• pán Radoslav Ivan informuje prítomných o možnostiach digitalizácie samosprávy, aplikácia
do smartphonov a podobne
ďalší termín stretnutia si komisia naplánovala na 23.1.2012 o 14:30

