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

Zápisnica č. 07/2013
Dátum a miesto konania:

25. júl 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. Žiadosť o dotáciu - združenie Stred, letný tanečný workshop „Catch The Flava
Summer Camp“
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie.
K bodu 2
PhDr. Ľubica Laššáková informovala o dvoch doručených žiadostiach o dotáciu:
1. Združenie STRED žiada na akciu „Catch The Flava Summer Camp 2013“ konanú
v dňoch 21.-25. júl 2013 v Banskej Bystrici dotáciu vo výške 3.990 €.
2. Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park žiada na projekt „Ženský
banícky odev pre poskytovateľov služieb a turistov“s termínom realizácie v roku 2013
v Banskej Bystrici a Španej Doline dotáciu vo výške 2.000 €.
Ide o vytvorenie prototypu praktického baníckeho odevu pre ženy, ktorý by bolo možné
využiť pri poskytovaní služieb v zariadeniach cestovného ruchu a zároveň by si ho mohli
turisti aj zakúpiť.
O takýto odev neoficiálne prejavila záujem aj svetová topmodelka a rodáčka z Banskej
Bystrice Adriana Sklenaříková, čo by bolo možné v krátkej budúcnosti pri zviditeľňovaní
nášho mesta veľmi účinne využiť.
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Uznesenie č. 9/2013
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch odporúča
poskytnutie dotácie pre:
Združenie STRED na akciu „Catch The Flava Summer Camp 2013“ konanú v dňoch 21.25. júl 2013 v Banskej Bystrici s dotáciou vo výške 3.990 €.
Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 1
Uznesenie č. 10/2013

Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch odporúča
poskytnutie dotácie pre:
Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park na projekt „Ženský banícky
odev pre poskytovateľov služieb a turistov“s termínom realizácie v roku 2013
v Banskej Bystrici a Španej Doline s dotáciou vo výške 2.000 €.
Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 3
Roman Neradný informoval o situácii, ktorá vznikla v súvislosti s realizáciou nového
odpočívadla nad amfiteátrom v Banskej Bystrici. Ing. Ladislav Monček informoval, že NDS
1 rok čakala na odpoveď od mesta akú lokalitu uviesť na dopravnej informačnej tabuli
na výjazde z diaľnice v smere Banská Bystrica - Zvolen, nakoniec sa tam ocitli Podlavice a
nikde nie je uvedená obec Tajov, resp. Králiky alebo Kordíky. NDS už v tomto smere
neplánuje podniknúť žiadne kroky. Táto situácia spôsobila, že ATC Tajov zaznamenal
rapídny pokles najmä zahraničnej klientely, ktorá sa nevie v tomto úseku orientovať a správne
z diaľnice odbočiť.
Poslanec MsZ a člen komisie Daniel Karas na požiadanie predsedníčky komisie posunie túto
informáciu na zasadnutie Komisie dopravy.
K Bodu 5
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční v auguste, v prípade, že to nebude potrebné, tak až v septembri 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: 26.07.2013
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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