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

Zápisnica č. 10/2012
Dátum a miesto konania:

29. októbra 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 – 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. Otvorenie
2. Informácia o workshope organizovanom na tému geoturizmu, konanom
v dňoch 17.-18.10.2012 v Ľubietovej (Ing. Kavčáková)
3. Ďalší postup pri realizácii Akčného plánu (Ing. Drábiková)
4. Pripomienky k návrhu postupu pri príprave a tvorbe PHSR na roky 2014-2020
(PhDr. Laššáková)
5. Návrhy na rámcový plán predkladania materiálov do MsZ na I. polrok 2013
(PhDr. Laššáková)
6. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
(PhDr. Laššáková)
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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. arch. Ivete
Kavčákovej, ktorá informovala o uskutočnenom workshope v Ľubietovej v dňoch
17.-18.10.2012 na tému „Spoločný európsky projekt geoturizmu Banskej Bystrice a okolia“.
Všetci zúčastnení členovia workshopu potvrdili význam organizovania takýchto podujatí a už
teraz sa tešia na ďalšie podobné stretnutia v záujme rozvoja geoturizmu v našej destinácii.
Členovia komisie dostali podrobnejšiu informáciou o tomto podujatí ešte pred samotným
zasadnutím komisie prostredníctvom mailovej pošty. Následne ako sa podarí zosumarizovať
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všetky informácie získané počas konania workshopu, budú aj tieto ďalej poskytnuté členom
komisie.
K bodu 3
Ing. Dana Drábiková informovala o ďalšom postupe pri realizácii pracovnej verzie
Akčného plánu rozvoja CR“. Ten bol úzko prepojený s projektom cezhraničnej spolupráce
"Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013", ktorý žiaľ neprešiel. Dňa
19.9.2012 sa konalo stretnutie OPM CR, OOCR Stredné Slovensko a spoločnosti Visit BB.
Nakoľko prítomní považujú obsah projektu za slovenskú stranu za vyhovujúci, rozhodli sa
s ohľadom na stav rozpočtu jednotlivé kroky tohto projektu postupne realizovať. Momentálne
je OPM v štádiu prípravy rozpočtu jednotlivých oddelení na r. 2013, kde sa jednotlivé
položky Akčného plánu rozvoja CR /konkrétne bod 4.4.3 Propagácia/ zahrnuli
do plánovaných výdavkov oddelenia.
Predstavitelia MsÚ /OPM CR/ sa od tohto dátumu stretávajú pravidelne so zástupcami OOCR
Stredné Slovensko a spoločnosťou Visit BB v dvojtýždňových intervaloch a spoločne plánujú
aktivity smerujúce k rozvoju CR v meste Banská Bystrica.
Ing. Ladislav Monček doplnil informáciu, že Mesto Banská Bystrica bude mať možnosť sa
odprezentovať počas budúceho ročníka najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku
ITF Slovakiatour v Bratislave v rámci spoločnej expozície členov OOCR Stredné Slovensko.
K bodu 4
Pripomienky k návrhu postupu pri príprave a tvorbe PHSR na roky 2014-2020 sa
budú prerokovávať na najbližšom zasadnutí komisie dňa 12.11.2012. Zástupkyňa primátora
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. doplnila krátku informáciu získanú na základe
uskutočnenej konferencie SPMIT, že veľa miest a obcí pripravuje PHSR len preto, aby im
bolo umožnené čerpať finančné prostriedky z eurofondov.
K Bodu 5
Čo sa týka návrhov na rámcový plán predkladania materiálov do MsZ na I. polrok
2013, predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková navrhla predložiť na májovom príp.
júnovom zasadnutí MsZ v Banskej Bystrici informáciu o konkrétnych kľúčových výstupoch
komisie.
Zároveň bude potrebné rámcovo vymedziť plán činnosti komisie na celý rok a predmet
činnosti komisie nechať schváliť v MsZ v Banskej Bystrici.
K Bodu 6
Komisia prerokovala návrh nového VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a
dáva nasledovné stanovisko:
Uznesenie č. 08/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie
na vedomie návrh nového VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a jednomyseľne
- vo VZN požaduje zohľadniť poskytovanie dotácií po termíne konania akcie
vo výnimočných prípadoch (napr. ak sú dotácie z nejakého dôvodu pozastavené a
žiadateľ o dotáciu požiadal v dostatočnom časovom predstihu, (viď "Outbreak 8
Europe 2012")
- „§ 6 Kompetencie pri schvaľovaní poskytnutia dotácií - bod 2. ........dotáciu schvaľuje
MsZ na základe odporučenie nezávislých hodnotiteľov“, sa dopytuje, kto budú nezávislí
hodnotitelia, akým spôsobom sa budú vyberať a kto ich bude menovať.
Za: 7

Proti:0

Zdržalo sa: 0
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K Bodu 7
V tomto bode programu Bc. Andrej Refka navrhuje pozvať na najbližšie zasadnutie
komisie riaditeľa Mestských lesov, Ing. Blažeja Možuchu, zároveň navrhuje výjazdové
zasadnutie komisie na náučné trasy do okolia Banskej Bystrice, vodného žľabu Rakytovo.
Ing. Dana Drábiková informovala o Medzinárodnej výstave mačiek, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 20.-21.10.2012 v športovej hale v Banskej Bystrici. Z dôvodu absencie
takýchto podujatí na medzinárodnej úrovni sa mesto Banská Bystrica rozhodlo podporiť túto
akciu finančne aj organizačne. Dvojdňové podujatie prilákalo vystavovateľov zo 6 krajín
(Slovensko, Čechy, Maďarsko, Poľsko, Luxembursko, Ukrajina) a približne 3600
návštevníkov. Pre poľského návštevníka – chovateľa mačiek je táto výstava nesmierne
zaujímavá, nakoľko sa ich v tomto regióne koná len niekoľko, zároveň bude zaradená aj
do Kalendára podujatí mesta až do roku 2020.
Ing. Ladislav Monček informoval prítomných o aktívnych krokoch OOCR Stredné
Slovensko pri audite možností ako profitovať prostredníctvom kúpeľných pobytov či rôznych
iných zdravotných výkonov pre občanov mimo územia SR v rámci aktívneho zahraničného
zdravotného cestovného ruchu.
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková navrhuje schváliť pre rok 2013 sumu
20 000,- €, ktorú by mohla Komisia RR, MV a CR v rámci prerozdeľovania dotácií odporučiť
na schválenie pre cestovný ruch. O tejto výške finančných prostriedkov sa bude hlasovať
na najbližšom zasadnutí komisie.
K Bodu 8
V rámci tohto bodu programu bola diskutovaná téma o pravidelnej neúčasti poslancov
na zasadnutiach komisie, ktorú bude potrebné v krátkom čase riešiť.
Čo sa týka plážového kúpaliska v Banskej Bystrici, zo strany p. Ľubomíra Motyčku
bol vznesený dopyt na túto tému, toto leto bol na pláži vykonaný poslanecký prieskum,
informatívna správa bola podaná aj v septembrovom zastupiteľstve Mesta Banská Bystrica,
bude doručená prostredníctvom e-mailovej pošty aj členom komisie.
Ing. Iveta Kavčáková sa dotazovala na členstvo mesta v BBGMP, pán primátor mesta
Mgr. Peter Gogola potvrdil, že Mesto Banská Bystrica vstúpi ako riadny člen
do Banskobystrického geomontánneho parku.
K Bodu 9
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční dňa 12.11.2012 o 15.00 h. v zasadačke č. 290.
PhDr. Ľubica Laššáková, poďakovala členom komisie ako aj všetkým prítomným
za účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončila.
V Banskej Bystrici: 02.11.2012
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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