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

Zápisnica č. 04/2013
Dátum a miesto konania:

21. máj 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 – 4 členovia z radov poslancov
neprítomní – 3 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 3 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. Prezentácia na tému „ Banská Bystrica – mesto so zdravými jedlami a potravinami“
(riaditeľ SOŠ pod Bánošom - Ing. Pavel Fiľo, predseda Vidieckeho parlamentu - Ing.
Peter Rusnák)
3. Informácia o uskutočnených podujatiach – Grilliada 2013, BB BAU, Daruj sebainšpiruj ostatných, Deň Európy
(Roman Neradný, Ing. Dana Drábiková, Mgr. Mária Lovaššová, Ing. Peter Cibuľa)
4. Rôzne
5. Diskusia
6. 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. Pavlovi Fiľovi a Ing. Petrovi
Rusnákovi, ktorí stručne vyhodnotili krajskú konferencie „Súčasnosť a perspektívy vidieka
v našom kraji“ konanú dňa 26.04.2013 a Regionálny farmársky trh konaný dňa 27. apríla
2013 v areáli SOŠ pod Bánošom. Podujatie bolo zhodnotené ako úspešné, hoci jeho prvý
ročník samozrejme sprevádzali aj určité ťažkosti. Ing. Peter Rusnák poukázal na existujúcu
legislatívnu a s tým spojenú aj finančnú záťaž pre farmárov. Uviedol, že ani
po predchádzajúcich rokovaniach na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa
za posledný rok v rámci zjednodušenia príslušnej legislatívy nič neurobilo. Za najdôležitejšie
považuje získať si dôveru farmárov, čo je podľa neho dlhodobý proces.
Ing. Pavel Fiľo uviedol, že termíny otvorenia farmárskej sezóny na Juraja a jej ukončenie
na Demetera chcú zachovať tak, aby sa to stalo tradíciou.
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Členovia komisie žiadajú, aby o konaní týchto dvoch podujatí v roku boli pravidelne
informovaní.
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková je zodpovedná, že na najbližšie zasadnutie
Komisie kultúry navrhne zosúladenie termínov konania jednotlivých podujatí v meste i jeho
najbližšom okolí.
Uznesenie č. 7/2013
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch žiada pripraviť
do najbližšieho zasadnutia komisie stretnutie Kabinetu Zdravé mesto s organizátormi
farmárskych trhov v Banskej Bystrici.
Z: Mgr. Mária Lovaššová
Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 3
Roman Neradný informoval o uskutočnenom podujatí Grilliada 2013. Poďakoval
zástupcom mesta za spoluprácu a načrtol problémy, ktoré vznikli v súvislosti s hygienou
od RÚVZ v Banskej Bystrici. V priebehu soboty prebiehali rôzne kuchárske súťaže,
Majstrovstvá Slovenska vo filetovaní lososa, sobotný večer vyvrcholil barmanskou šou.
Nedeľa už tradične patrila Dňu rodiny, súbežne prebiehal „Beh na Urpín“ organizovaný
Active Planet. Tento rok sa predalo 8 000 grilošových kariet, konečné vyúčtovanie sa
v súčasnosti pripravuje.
Uznesenie č. 8/2013
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch žiada pripraviť a
do najbližšieho zasadnutia MsZ dňa 11.06.2013 predložiť správu o uskutočnenom podujatí
„Grilliada 2013“.
Z: Mgr. Karin Graciasová Šikulová
Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K Bodu 4
Mgr. Radoslav Ivan žiada o zaslanie údajov o počte prenocovaní a výške vybranej
dane za ubytovanie všetkým členom komisie. Na základe tejto požiadavky sa uvedené údaje
stávajú súčasťou zápisnice a majú nasledovné hodnoty:
Rok
2009
2010
2011
2012

Počet prenocovaní
125 856
109 755
110 832
104 695

Sadzba
0,33 €
0,33 €
0,33 €
1,00 €
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Vybratá daň za ubytovanie
41 532,48 €
36 219,15 €
36 574,56 €
104 695,00 €

K bodu 5
Bc. Andrej Refka informoval o výške finančných prostriedkov, ktoré majú plánované
Mestské lesy na údržbu chodníkov a lesoparku (z 3 160 € bolo doteraz vyčerpaných 79,20 €),
okrem iného informoval aj o postupe prípravných prác týkajúcich sa rekonštrukcie serpentín
na vrchu Urpín. Zároveň pozval všetkých zúčastnených na oslavy MDD, ktoré sa budú konať
dňa 02.06.2013 o 16.00 h v Sásovej na Rudohorskej ulici.
Ing. Pavel Gender uviedol, že teraz by sme si mali povedať, čo chceme robiť budúci
rok, kedy už začína nové programovacie obdobie, napr. mnohé náučné turistické chodníky sú
už projekčne spracované a je potrebné na ich realizáciu hľadať a nájsť peniaze.
Na základe informácie od Romana Neradného, že vláčik Pretórium prišiel o technický
preukaz, vznikol dopyt od komisárov ako chce uvedenú situáciu mesto riešiť.
K Bodu 6
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne 13.06 2013 (štvrtok) z dôvodu konania
branno-športového dňa zamestnancov MsÚ, ale o deň skôr. t. j. 12.06.2013 (streda) o 15.00 h
v zasadačke č. 290 na 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: 23.05.2013
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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