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

Zápisnica č. 10/2013
Dátum a miesto konania:

29. október 2013, zasadačka č. 250 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 – 5 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 1 člen z radov neposlancov
ospravedlnení – 1 člen z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o uskutočnených podujatiach /Ing. Dana Drábiková/
3. Informácia o pozastavení poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta BB /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. Dane Drábikovej, ktorá informovala
prítomných o uskutočnených podujatiach počas letnej sezóny v Banskej Bystrici.
K bodu 3
Sekretár komisie Ing. Peter Cibuľa informoval o rozhodnutí vedenia mesta pozastaviť
poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na neurčito, k žiadostiam o poskytnutie dotácie, ktoré
boli prerokované a schválené na júlovom zasadnutí komisie, neboli z tohto dôvodu dodnes
podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie. K dnešnému dňu ostala ešte pre rozdelenie suma
vo výške 3.510,- €.
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K Bodu 4
V tomto bode Ing. Peter Sárinec informoval o pripravovanom produkte CR
„Svätobarborská cesta“ ako symbole baníckych tradícií a zároveň súčasti nielen pútnického
cestovného ruchu. Cesta bude spájať 4 okresy, a to BB, ZV, BŠ a ZnH. Produkt bude
kreovaný tak, aby bol vhodný pre všetky cieľové skupiny. Jeho realizátorom by malo byť
pravdepodobne konzorcium. Zároveň informoval o pripravovanej zahraničnej pracovnej ceste
(St. Johan) v novembri tohto roka, ktorú jednohlasne odporúčajú členovia komisie absolvovať
aj vybranému zamestnancovi Odboru propagácie mesta MsÚ BB.
K Bodu 5
Ing. Iveta Kavčáková informovala o ENVIROFONDE, pochvalnom vyjadrení
zo strany Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR k činnosti BBGMP, taktiež
o pripravovanej národnej sieti geoparkov, ktorej súčasťou by sa mal automaticky stať aj náš
BBGMP. Zároveň sa začala aj príprava Programu LEADER, miestneho rozvojového
programu.
Ing. Ladislav Monček informoval o zasypanom Gergelyho tuneli, bude potrebné
objednať tatrovky na odvoz zeminy a dreva (hrubý odhad je cca 15 tatroviek). Poslanec
Daniel Karas už počas zasadnutia komisie aktívne overoval cenu odvozu jednej tatrovky.
Uznesenie č. 11/2013
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch odsúhlasila Ing.
Ladislava Mončeka za koordinátora pomoci pri čistení zásypu Gergelyho tunela.
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Ľubomír Motyčka načrtol tému Anderleho zbierky bábok, po rekonštrukcii
Robotníckeho domu sa počíta aj so zriadením Anderleho múzea bábok.
Uznesenie č. 12/2013
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch poverila
PhDr. Ľubicu Laššákovú zistením možnosti zriadenia Anderleho bábkarského múzea
v priestoroch Barbakanu.
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční 27. novembra (streda) 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: 30.10.2013
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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