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

Zápisnica č. 04/2013
Dátum a miesto konania:

25. apríl 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 – 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. Pozvánka na Regionálny farmársky trh konaný dňa 27. apríla 2013 v Banskej
Bystrici
(Ing. Iveta Kavčáková)
3. Informácia o stave príprav gastro festivalu „Grilliáda 2013“ (Roman Neradný,
Visit BB)
4. Žiadosti o dotácie - Outbreak Europe 2013 (Ing. Miroslav Križan, MG&MK)
Žiadosti o dotácie – Výstava BB BAU (Ing. Lucia Ursínyová, Expoexpert)
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie.
K bodu 2
PhDr. Ľubica Laššáková odovzdala slovo Ing. arch. Ivete Kavčákovej, ktorá stručne
informovala o konaní krajskej konferencie „Súčasnosť a perspektívy vidieka v našom kraji“
dňa 26.04.2013 a Regionálneho farmárskeho trhu dňa 27. apríla 2013 v areáli SOŠ
pod Bánošom. Predsedníčka komisie doplnila, že v sobotu 27. apríla 2013 sa koná aj
otvorenie banského náučného chodníka v Španej Doline.
K bodu 3
Roman Neradný informoval o pripravovanom podujatí Grilliada 2013, v pondelok
30.04.2013 sa v hoteli Lux uskutoční tlačová konferencia k tomuto podujatiu. Následne sa
v krátkosti zmienil o programe samotného podujatia, tento rok bude väčšia a kvalitnejšia
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obrazovka, v priebehu soboty budú prebiehať rôzne kuchárske súťaže, Majstrovstvá
Slovenska vo filetovaní lososa, sobotný večer vyvrcholí barmanskou šou. Nedeľa už tradične
patrí Dňu rodiny, súbežne bude prebiehať „Beh na Urpín“ organizovaný Active Planet.
K Bodu 4
Ing. Miroslav Križan predstavil projekt podujatia „Outbreak Europe 2013“. Tento
ročník najväčšieho tanečného a hip-hop festivalu na Slovensku sa uskutoční v dňoch
21.- 28. júl 2013, 27. júla sa v Ministry of fun uskutoční finálový večer. Podujatia sa zúčastní
1 000 tanečníkov až z 53 krajín, zo všetkých kontinentov sveta. Predpokladá sa účasť
približne 37 000 ľudí.
Uznesenie č. 05/2013
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
odporúča poskytnutie dotácie pre
MG&MK, Ružová 3, 974 11 Banská Bystrica na projekt: najväčšie tanečné a hiphop podujatie na Slovensku

„Outbreak Europe 2013“ vo výške 4 500,- eur

na úhradu nákladov spojených s prenájmom priestorov v klube Ministry of fun
v Banskej Bystrici.
Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Ing. Lucia Ursínyová predstavila myšlienku uskutočnenia regionálnej stavebnej
výstavy, nakoľko ľudia aj pri dnešnej nepriaznivej situácii potrebujú riešiť svoje potreby
súvisiace s bývaním, stavbou či rekonštrukciou svojich príbytkov. BB BAU sa uskutoční
v dňoch 09.- 11. 05.2013 na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Súčasťou výstavy budú aj
sprievodné podujatia organizované v spolupráci so školami (Stav Paráda – Dobrá partia,
Namaľuj si svoju stoličku, prezentácia SOŠ a SPŠ stavebnej). Pre mesto Banská Bystrica
bude bezplatne poskytnutý prezentačný priestor.
Uznesenie č. 6/2013
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pre nasledovný
subjekt neupustila od lehôt uvedených v § 7 ods. 2. VZN č. 8/2011, ktoré ukladá predložiť
žiadateľovi žiadosť o poskytnutie dotácie minimálne tri mesiace pred konaním akcie alebo
projektu v prípade požiadavky na dotáciu vyššej ako 4 000 eur. Táto žiadosť nebola
v uvedenej lehote doručená:
EXPOEXPERT, s r.o., Horné Pršany 147, 974 05 Horné Pršany vo výške 5 750,eur na odpadové hospodárstvo, prenájom priestorov a parkovísk, upratovanie počas
stavebnej výstavy BB BAU v Banskej Bystrici konanej v dňoch 09.-11.05.2013.
Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
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K Bodu 5 a 6
Bc. Andrej Refka informoval o dvoch pripravovaných podujatiach, oslavy 1. mája
v Sásovej a 27. mája v Dolnom Harmanci - Rakytovský žľab.
Mgr. Radoslav Ivan načrtol problematiku poklesu prenocovaní v okrese Banská
Bystrica na základe zverejnených údajov ŠÚ SR. Ing. Ladislav Monček uviedol, že to môže
byť sčasti spôsobené aj veľkým počtom ubytovaných „na čierno“, tento jav sa však vyskytuje
dlhodobo aj v iných okresoch. Cenu ubytovania, ktorú si určuje komerčný sektor nevieme
ovplyvniť (priemerne vzrástla cena ubytovania v roku 2012 oproti roku 2011 o 2,5 eur).
Ing. Peter Cibuľa v uvedenom kontexte upozornil na to, že Štatistický úrad vykazuje v tomto
smere značné odchýlky, nakoľko na základe vybranej dane z prechodného ubytovania
evidujeme za rok 2012 len v meste Banská Bystrica o vyše 20 000 prenocovaní viac ako ŠÚ
SR uvádza za celý banskobystrický okres. Pritom štatistika vôbec nezachytáva 1-dňových
návštevníkov. Roman Neradný upozornil na to, že len posledné volebné obdobie sa začal
cestovnému ruchu pripisovať význam aký mu naozaj náleží, iba minulý rok na jeseň sa začali
intenzívne rozbiehať marketingové kampane na podporu značky mesta a mnohé ďalšie kroky,
ktorých výsledky sa budú dostavovať postupne a v dlhodobejšom horizonte. Momentálne
cítiť, že sa celé roky do cestovného ruchu investovalo iba minimálne.
Ľubomír Motyčka uviedol, že stále chýba tvorby poctivej filozofie, zaspali sme dva
roky. Zároveň podotkol, že by chcel vidieť od Mestských lesov plán údržby chodníkov.
Roman Neradný uviedol, že vstupné do kultúrnych inštitúcií je veľmi nízke, nevedia
následne dať zľavu, zároveň ani riaditelia týchto inštitúcií nie sú kompetentní o tom
rozhodnúť.
Ing. Ladislav Monček uviedol, že potrebuje mať v portfóliu kapacitu 4 000 lôžok, aby
sa mohla rozbehnúť regionálna zľavová karta.
Ing. Dana Drábiková informovala o pripravovanom podujatí „Banícke dni“, boli
podané dve žiadosti na získanie finančných prostriedkov, jedna na Slovenskú sporiteľňu, a. s.
a druhá na Ministerstvo kultúry SR.
Uznesenie č. 04/2013
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie
na vedomie správu Štatistického úradu SR.
Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K Bodu 7
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční 21.05 2013 (utorok) 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: 30.04.2013
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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