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

Zápisnica č. 9/2012
Dátum a miesto konania:

12. septembra 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 – 3 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 3 členovia z radov neposlancov
ospravedlnení – 3 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rôzne
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. Pavlovi
Valentovi zo Slovenskej asociácie halového veslovania, ktorý predstavil nový projekt
halového veslovania v rámci partnerských miest spojený s ďalšími kultúrnymi a
spoločenskými aktivitami. Ide o projekt realizovaný za podpory EÚ v rámci Programu
„Partnerstvá miest“ a musí trvať 2 roky, celkové náklady projektu sa predpokladajú vo výške
150 tis. €. Išlo by o 5-členné štafetové preteky miest, prvé kolo by sa uskutočnilo v máji
2013, ďalšie v októbri 2013 a záverečné kolo v máji 2014. Podporu prisľúbil aj predseda
BBSK Ing. Vladimír Maňka. Mgr. Pavel Valent v písomnej podobe pripraví informáciu
o pripravovanej aktivite spolu s finančným krytím, zároveň doplní aktuálne skutočnosti a
predloží primátorovi Banskej Bystrice, ktorý následne zaujme stanovisko.
Uznesenie č. 05/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie
na vedomie informáciu o pripravovanom podujatí a jednomyseľne ho odporúča
podporiť.
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K bodu 2
Ing. Kavčáková informovala o príprave Akčného plánu rozvoja CR. Pán Neradný
uviedol, že Akčný plán rozvoja CR sa čiastočne opieral aj o projekt cezhraničnej spolupráce,
ktorý nebol úspešný, prostriedky určené na jeho spolufinancovanie by mali byť presunuté
do rozpočtu OPM-CR. Zároveň konštatoval, že spoločnosť VISIT BB už dávnejšie realizuje
niektoré aktivity akčného plánu, ako napr. napr. výrobu a zhromažďovanie fotomateriálu,
spustenie webovej stránky www.visitbb.sk a je pripravená na realizáciu ďalších aktivít
na podporu CR. Mgr. Graciasová-Šikulová potvrdila, že OPM má záujem realizovať Akčný
plán rozvoja CR, ktorý bude ešte prehodnotený s vybranými aktivitami, ktoré sa následne
predložia na schválenie. Pani predsedníčka komisie PhDr. Laššáková uviedla, že vidí dve
základné príčiny súčasného stavu, a to:
1. Dlhodobá absencia komunikácie na meste
2. Problém neustálych personálnych zmien.
Pani Štulajterová uviedla, že do rozpočtu majú byť zakomponované konkrétne aktivity, ktoré
budú nacenené.
Uznesenie č. 06/2012
A. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
jednomyseľne navrhuje, aby finančné prostriedky určené na spolufinancovanie
neúspešného projektu „Common past, common future“ boli určené na napĺňanie
navrhovaných aktivít Akčného plánu rozvoja CR.
B. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
navrhuje na novembrovom zasadnutí MsZ v Banskej Bystrici schváliť Akčný plán
rozvoja CR, nakoľko októbrové zasadnutie MsZ v Banskej Bystrici sa uskutoční ešte
pred októbrovým zasadnutím Komisie RR, MV a CR.
K bodu 3
Ing. Kavčáková sa informovala o členstve Mesta BB v BBGMP, ktoré má v súčasnosti
51 členov, z toho 30 právnických subjektov, prihláška je na webe, členské je vo výške 50 €.
BBGMP má záujem stať sa riadnym členom OOCR Stredné Slovensko.
Ing. Štulajterová informovala o 8-miestnych bicykloch, ktoré sa nachádzajú už v niekoľkých
európskych metropolách, 1 kus stojí 14 tis. €, zároveň informovala aj o Týždni mobility,
ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-22.09.2012.
Predsedníčka komisie Ing. Laššáková informovala, že bude trvať na navýšení finančných
prostriedkov pre Komisiu RR, MV a CR určených na prideľovanie dotácií z rozpočtu Mesta
Banská Bystrica. Nakoľko musela p. predsedníčka predčasne odísť, poverila vedením
zasadnutia komisie PhDr. Pecníka.
Ing. Drábiková informala o propagácii mesta na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF
2012, ktoré sa uskutočnili v dňoch 01.-02. septembra 2012.
Mgr. Kevešová informovala o pripravovanom Svetovom dni cestovného ruchu, ktorý sa
uskutoční 27.09.2012 v čase 10.00-17.00 h v Meste Banská Bystrica.
Ing. Cibuľa informoval o aktuálnom stave finančných prostriedkov komisie pre prideľovanie
dotácií.
Uznesenie č. 07/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch vzhľadom
na súčasnú situáciu stavu finančných prostriedkov v rozpočte mesta súhlasí s úpravou
dotácie na Medzinárodnú výstavu mačiek, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-21.10.2012
v Športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici z pôvodných 500,- € na 357,- €
so zachovaním pôvodne stanovených podmienok pre Slovenský zväz chovateľov,
Základnú organizáciu Chovateľov ušľachtilých mačiek Zvolen, v zmysle VZN č. 8/2011
pre rok 2012, s tým, že do konca roka už nebude možné prideliť dotáciu nijakému
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žiadateľovi. Zároveň sa prítomní zhodli, že pre budúci rok bude nutné navýšenie
finančných prostriedkov pre prideľovanie dotácií komisiou.
K Bodu 4
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční dňa 25.10.2012 o 15.00 h. v zasadačke č. 290.
PhDr. Marcel Pecník, poďakoval členom komisie ako aj všetkým prítomným za účasť
aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončil.
V Banskej Bystrici: 18.09.2012
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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