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

Zápisnica č. 02/2013
Dátum a miesto konania:

22. marec 2013, zasadačka č. 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedla:

PhDr. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie

Účasť členov na zasadnutí: prítomní – 6 členovia z radov poslancov
neprítomní – 1 člen z radov poslancov
ospravedlnení – 1 člen 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.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Žiadosti o dotácie
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie. Predstavila novú členku komisie, Ing. Beátu Hirt. Oboznámila
prítomných s návrhom programu zasadnutia. K predloženému návrhu programu neboli
vznesené žiadne pripomienky a bol jednomyseľne prijatý.
K bodu 2
PhDr. Ľubica Laššáková odovzdala slovo Mgr. Marcele Adamcovej, PhD., riaditeľke
Medzinárodnej výstavy mačiek, ktorá zhodnotila minulý ročník a predstavila 5. ročník tejto
výstavy, ktorý sa bude konať v dňoch 19.- 20.10.2013 v Športovej hale na Štiavničkách.
Každoročne sa tejto výstavy zúčastní cca 120 vystavovateľov približne zo 6-tich štátov,
pozvaní medzinárodní posudzovatelia z celej EÚ, mnohí z nich sa na základe získaných
informácií do nášho mesta a jeho okolia opäť vracajú.
Uznesenie č. 02/2013
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
odporúča podporiť Medzinárodnú výstavu mačiek konanú v dňoch 19.-20.10.2013
v Banskej Bystrici a schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1 000,- €.
Za: 10

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
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K bodu 3 a 4
Ing. Lucia Skokanová otvorila otázku farmárskych trhov s cieľom podporiť ich
konanie aspoň 1 x do mesiaca, aby obyvatelia mesta, okolitých obcí i ich návštevníci mali
dôvod prísť do mesta, dať si kávu a zároveň si kúpiť zdravé, kvalitné a chutné produkty.
Roman Neradný v krátkosti opísal genézu rôznych snáh o organizovanie a
udomácnenie farmárskych trhov v meste pod Urpínom. Uviedol, že je potrebné nájsť vhodný
priestor. Kryté trhovisko by bolo ideálne, do úvahy pripadá aj priestor na začiatku Dolnej
ulice.
Daniel Karas navrhol pozemok medzi SC Europa a budúcim cyklostanoviskom, sú
tam k dispozícii všetky IS.
Ing. arch. Iveta Kavčáková informovala o tom, že Stredná odborná škola
pod Bánošom má pripravený na túto tému pilotný projekt. Pani Kavčáková sprostredkuje
pozvanie pána riaditeľa tejto školy na najbližšie zasadnutie komisie. Zároveň bude
na zasadnutie prizvaná aj Miriam Ondrejková, vedúca Oddelenia obchodu a služieb
podnikateľom Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Uznesenie č. 03/2013
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
odporúča pozvať na najbližšie zasadnutie komisie riaditeľa Strednej odbornej školy
pod Bánošom v Banskej Bystrici a Miriam Ondrejkovú, vedúcu Oddelenia obchodu a
služieb podnikateľom Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Za: 10

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K Bodu 5
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční na konci apríla 2013 o 15.00 h. v zasadačke č. 290 MsÚ v Banskej Bystrici.
PhDr. Ľubica Laššáková, poďakovala členom komisie ako aj všetkým prítomným
za účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončila.
V Banskej Bystrici: 25.03.2013
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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