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

Zápisnica č. 11/2012
Dátum a miesto konania:

12. novembra 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 – 3 členovia z radov poslancov
neprítomní – 4 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 4 členovia z radov poslancov
prítomní – 4 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 2 členovia z radov neposlancov
ospravedlnení – 2 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o Prameni rieky Bystrica a ďalších zaujímavých produktoch CR v Banskej
Bystrici a okolí (Ing. Dušan Kováč, riaditeľ agentúry BB Expo, s.r.o.)
3. Pripomienky k návrhu postupu pri príprave a tvorbe PHSR na roky 2014-2020
(PhDr. Laššáková)
4. Návrh predmetu činnosti Komisie RR, MV a CR (PhDr. Ľubica Laššáková)
5. Schválenie navrhovanej finančnej čiastky pre rozdelenie Komisiou RR, MV a CR
pre rok 2013 (PhDr. Ľubica Laššáková)
6. Rôzne
7. Diskusia (pozvaný Ing. Blažej Možucha, riaditeľ Mestských lesov)
8. 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. Dušanovi
Kováčovi, ktorý informoval prítomných o súčasnom stave aktivít smerujúcich k obnoveniu a
revitalizácii prameňa rieky Bystrica a nastolil otázku, či chceme mať „Prameň rieky Bystrica“
ako produkt cestovného ruchu? Uviedol, že predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta
Banská Bystrica a v správe Mestských lesov. Zároveň tlmočil negatívne vyjadrenie Mgr.
Petra Vantaru, riaditeľa Správy Národného parku Veľká Fatra k predloženému projektu
obnovy a revitalizácie prameňa rieky Bystrica a jeho následnom využití v cestovnom ruchu,
nakoľko uvedené územie sa nachádza v 5.stupni ochrany prírody.
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Pán Motyčka položil otázku, či v 5. stupni ochrany prírody môže stáť hotel?
Ing. Iveta Kavčáková navrhuje postaviť projekt nie vo vzťahu k cestovnému ruchu, ale skôr
ho predstaviť ako ochranársky projekt.
Ing. Ladislav Monček uviedol, že v Správa národného parku má v názve slovo národný a teda
park by mal patriť národu, je dôležité pozrieť sa aj na to, čo na tomto území dokáže urobiť
pasúci sa dobytok.
Ing. arch. Vladimír Tomala predstavil projekt z architektonického hľadiska, zároveň uviedol,
že vedenie Katedry dizajnu a nábytku TU vo Zvolene je ochotné podieľať sa na stvárnení
prvkov v Národnom parku Veľká Fatra – oddychové miesta, lavičky, informačné tabule ap.
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková vyzvala riaditeľa Mestských lesov
Ing. Blažeja Možuchu, aby povedal, čo je z jeho pohľadu možné v tejto lokalite urobiť.
Ing. Blažej Možucha uviedol, že navrhuje prameň upraviť maximálne citlivým spôsobom
s použitím výhradne prírodných materiálov, aby sme zadosťučinili ako správe národného
parku tak aj návštevníkom tohoto územia.
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková navrhla túto tému medializovať, či už
v Radničných novinách, Permone resp. v iných MK prostriedkoch. Zároveň dodala, že by
rada osobne navštívila predmetnú lokalitu a diskutovala o tejto téme s riaditeľom Správy
Národného parku Veľká Fatra.
Pán primátor Mgr. Peter Gogola uviedol, že ochranári by si mali položiť „filozofickú“ otázku
„Či chrániť prírodu pre ľudí či pred ľuďmi?“
Uznesenie č. 09/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie
na vedomie predložený návrh na záchranu a obnovenie Prameňa rieky Bystrica a
jednomyseľne odporúča podporiť túto iniciatívu.
Za: 7

Proti:0

Zdržalo sa: 0

K bodu 3
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková vyzvala prítomných, aby
pripomienkovali predložený materiál týkajúci sa návrhu postupu pri príprave a tvorbe PHSR
na roky 2014-2020.
Ing. arch. Ivete Kavčákovej chýba v návrhu informácia, pre koho sa PHSR vlastne robí, kto je
resp. bude užívateľom tohoto dokumentu, navrhuje inú štruktúru, pracovné skupiny by mali
byť rozdelené, neodporúča dopravnú infraštruktúru spájať so životným prostredím, nemá to
byť zbytočne predimenzované, komplexný zoznam pripomienok dala k dispozícii
v samostatnom dokumente.
Ing. Kataríne Petríkovej chýba zapojenie akademickej obce, návrh má byť podľa jej názoru
komunikovaný s odbornou verejnosťou.
Mgr. Radoslav Ivan navrhuje využiť informácie z VÚC BB, aby to bolo navzájom prepojené.
Ing. Lucia Skokanová navrhuje pozrieť sa na trendy vývoja, súhlasí s návrhom Ing. Ivety
Kavčákovej aj Mgr. Radoslava Ivana.
K bodu 4
V rámci tohoto bodu komisia jednomyseľne odporučila schváliť predložený predmet
činnosti Komisie RR, MV a CR.
Uznesenie č. 10/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
odporúča MsZ v Banskej Bystrici schváliť predmet činnosti Komisie RR, MV a CR
nasledovne:
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Predmetom činnosti komisie je iniciovať, riešiť, kontrolovať a zaujímať stanoviská
k predkladaným strategickým dokumentom, nariadeniam, návrhom, správam,
žiadostiam a plánovaným aktivitám v oblasti regionálneho rozvoja, medzinárodných
vzťahov a cestovného ruchu.
Prejednávať a vyjadrovať sa k navrhovaným VZN, ktoré budú následne predložené
na schvaľovanie do MsZ.
Prejednávať a vyjadrovať sa k informatívnym správam týkajúcich sa regionálneho
rozvoja, medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu, ktoré budú následne
predložené
na schvaľovanie do MsZ.
Prejednávať a vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu mesta v kapitolách týkajúcich sa
regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu
Prejednávať a kontrolovať plnenie aktivít spojených s regionálnym rozvojom,
medzinárodnými vzťahmi a cestovným ruchom vyplývajúcich z aktuálneho PHSR
mesta
Prejednávať a vyjadrovať sa k plánu aktivít súvisiacich s regionálnym rozvojom,
medzinárodnými vzťahmi a cestovným ruchom na príslušný kalendárny rok
vyplývajúcich z platných strategických dokumentov mesta
Prejednávať a navrhovať výšku dotácií v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta na základe doručených žiadostí
Vyjadrovať sa k zásadným zmenám v oblasti regionálneho rozvoja, medzinárodných
vzťahov a cestovného ruchu na území mesta Banská Bystrica.
Navrhovať koncepčné riešenia problémov, dávať stanoviská k dôležitým materiálom
týkajúcich sa regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu
Iniciovať zavádzanie moderných a inovatívnych riešení v oblasti regionálneho rozvoja,
medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu
Spracovávať a predkladať stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja mesta v oblasti
regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu
Plniť ostatné úlohy uložené komisii MsR a MsZ.
Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K Bodu 5
V rámci tohto bodu komisia jednomyseľne odporučila schváliť navrhovanú finančnú
čiastku pre rozdelenie Komisiou RR, MV a CR pre rok 2013 vo výške 20 000,- €.
Uznesenie č. 11/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
odporúča schváliť navrhovanú finančnú čiastku pre rozdelenie Komisiou RR, MV a CR
pre rok 2013 vo výške 20 000,- €.
Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K Bodu 6
V rámci tohto bodu komisia jednomyseľne odporučila schváliť vstup Mesta Banská
Bystrica do Občianskeho združenia (OZ) Banskobystrického geomontánneho parku
(BBGMP). V prípade, že uvedený návrh prejde na decembrovom zasadnutí MsZ v Banskej
Bystrici, od januára 2013 môže byť Mesto Banská Bystrica riadnym členom OZ BBGMP.
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Uznesenie č. 12/2012
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
odporúča schváliť MsZ v Banskej Bystrici vstup Mesta Banská Bystrica do OZ
BBGMP.
Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K Bodu 7
V rámci diskusie informoval riaditeľ Mestských lesov v Banskej Bystrici Ing. Blažej
Možucha o aktivitách Mestských lesov akými sú okrem iných aj budovanie a údržba
chodníkov, cyklochodníkov, rekonštrukcia chát a podobne. Zároveň pozval členov komisie
na výjazdové zasadnutie do prostredia lesov Banskej Bystrici.
K Bodu 8
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční dňa 29.11.2012 o 9.00 h, a to formou výjazdu s účasťou na worskhope
pod názvom „Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina“ v posluchárni
P1 v novej budove Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
PhDr. Ľubica Laššáková, poďakovala členom komisie ako aj všetkým prítomným
za účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončila.
V Banskej Bystrici: 15.11.2012
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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