Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 22.5. 2008

Prítomní: Ľubomír Motyčka, PhDr. Ľubica Laššáková, Mgr. Asen Almáši, MUDr. Jozef Budaj,
Magdaléna Machunková, Robert Kazík, Ing. Katarína Němcová
Ospravedlnení: Ing. Beáta Hirt, prof. Ing. Peter Patúš, CSc., Ing. Voskárová
Neprítomní:
Prizvaní : Michal Lovrant, B.S.B.A., Ing. E. Apel, Mgr. art. L. Titková, Mgr. J. Raticová,

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti Klubu slovenských turistov o príspevok na vydanie
knihy – predkladá p. Motyčka
3. Aktuálna informácia o bioprojekte – predkladá Ing. Apfel (MsL)
4. Základné informácie o možnostiach umiestnenia Sitour kamier v meste –
predkladá p. Motyčka
5. Rôzne
6. Záver
Rokovanie :
K bodu 1
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a uznášaniaschopnú komisiu
oboznámil s návrhom programu zasadnutia.
K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a bol jednohlasne
prijatý.
K bodu 2
•

p. Motyčka – informoval o obdržaní žiadosti o príspevok pre Klub slovenských turistov
Lokomotíva Banská Bystrica za účelom vydania knihy „Dejiny organizovaném turistiky“
v roku 2009 pri príležitosti 120. výročia organizovaném turistiky v Banskej Bystrici.
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Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1/2008 – Komisie RR, MV a CR z 22.5.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ uvoľniť z prebytku rozpočtu mesta sumu 30.000,- Sk a v roku 2008
naplánovať v rozpočte mesta 100.000,- Sk na vydanie knihy Dejiny organizovanej
turistiky.
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 3
Ing. Apfel informoval prítomných o stave budovania cyklotrás v meste a o podiele
a možnostiach MsL na ich udržiavaní. Ďalej sa zaoberal návrhom na budovanie lesoparku v okolí
mesta – v minulosti vznikol generel lesoparkov, ktorý nebral do úvahy vlastnícke vzťahy (1/2
plôch je na pozemkoch súkromných vlastníkov a urbariátu). Poukázal na zlý stav chodníka na
Urpín (nástup od malej železn. stanice), ktorého celková rekonštrukcia by si vyžadovala
miliónové čiastky a MsL zabezpečujú údržbu v objeme cca 300 tis. Sk.
Ako pozitívny vzor uviedol mesto Košice, kde na plochu lesoparku vyčlenili 4 600 ha
a finančné zabezpečenie vo výške 1 mil. Sk., ktoré mesto získalo z „ujmy súvisiacej
s obmedzeniami štátnej ochrany prírody“
Navrhol postup na trvalú udržateľnosť financovania lesoparku:
Útvar hlavného architekta by mal toto riešiť (v úzkej previazanosti s mestom), pretože MsL sú len
správcom týchto plôch, nemôžu riešiť vzťahy s urbariátom, ani súkromnými vlastníkmi. Mesto by
malo zabezpečiť, aby túto činnosť menežoval ÚHA. Následne by MsL pripravovali bioprojekt,
ktorý vyžaduje aj zabezpečenie technickej dokumentácie, financovanie ktorej je zatiaľ nejasné.
V rámci Regionálneho operačného programu bude zo štrukturálnych fondov financovaná
podpora infraštruktúry cestovného ruchu, výzva bude vyhlásená v septembri 2008, zatiaľ nie je
isté, či by zahŕňala aj aktivity lesoparkov.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 2/2008 – Komisie RR, MV a CR z 22.5.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
2. odporúča primátorovi mesta zabezpečiť komunikáciu Útvaru hlavného architekta
s Mestskými lesmi ohľadom budovania lesoparkov
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 4 :
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Predseda komisie vzhľadom na neprítomnosť riaditeľa Sitouru a doplnenie informácií o
ponúkaných službách (sieti panoramatických kamier) tento bod programu odložil na nasledujúce
zasadnutie komisie.
K bodu 5
Predseda komisie informoval o príprave letnej detskej hry na turistických trasách, ktorá
bude motiváciou detí a mládeže k aktívnemu tráveniu voľného času a zároveň spoznávaniu
krajiny a prírody Slovenska.
V rámci diskusie boli spoločne dohodnuté nasledovné návrhy na čerpanie zdrojov
z prebytku rozpočtu mesta Banská Bystrica:
•
•
•

500.000,- Sk - na dopracovanie web stránky mesta, v časti „návštevník mesta“ –
doplnenie dôležitých informácií, aktualizácia databáz a jazykové mutácie
300.000,- Sk
- na tvorbu prezentačného DVD o meste Banská Bystrica
500.000,- Sk
- na dotlač a výrobu nových propagačných materiálov

Pre zlepšenie stavu s propagačnými materiálmi mesta p. Machunková navrhla, aby bola
vytvorená pracovná skupina, ktorá bude vyberať obsah a dizajn prezentačných materiálov – rôzne
zameranie obsahu (tematické, informačné – podľa rôznych cieľových skupín užívateľov)
V oblasti kultúry je alarmujúci stav, že mesto Banská Bystrica nemá plán kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí, nakoľko tieto informácie požadujú nielen návštevníci
Kultúrneho a informačního strediska, ale aj naše partnerské mestá s cieľom prípravy rôznych
spoločných projektov.
Pracovníčka zodpovedná za rozvoj cestovného ruchu (Mgr. art. Titková) bola oslovená
s požiadavkou na zistenie možnosti (oslovenia Akadémie umení) pre zabezpečenie výtvarne
orientovaných študentov, ktorí by v meste počas leta maľovali obrazy – skultúrnili a zatraktívnili
by prostredie pre turistov a dodali by mestu pridanú hodnotu vytvorením umeleckej atmosféry na
hlavnom námestí.
Mesto by malo tiež zvážiť možnosť – osloviť Akadémiu umení (Katedru scénaristiky)
s námetom na témou diplomovej práce, resp. súťažou s dohodnutou odmenou na spracovanie
inovatívneho prezentačného dokumetu o Banskej Bystrici. Túto možnosť využili zatiaľ len Odbor
školstva, kultúry a športu, ktorý zahŕňa aj agendu práce s mládežou a oslovil partnerskú fakultu
UMB s požiadavkou o zadanie témy na spracovanie koncepcie práce s mládežou – keď by ju
mesto malo, môže požiadať o dotáciu MŠ SR na mládežnícke aktivity a prácu mládežníckeho
parlamentu až do výšky 100 tis. Sk.
Vedúca KIS, p. Machunková, informovala o zaujímavej akcii, ktorú finančne podporil
BBSK – „Župné leto“, ktorá je slávnostným oficiálnym otvorením letnej turistickej sezóny
s mnohými sprievodnými kultúrnymi podujatiami, turistikou, bezplatnými vstupmi do múzeí,
prehliadkami mesta a pod.
V ďalšej diskusii sa poslanci zaoberali návrhom oslovenia rodiny slávneho bábkára –
práve zosnulého pána Anderleho za účelom prekonzultovania možnosti zriadenia Múzea bábok
z jeho celoživotnej tvorby, ktorá bola svetovo uznávaná a Banskobystričania by tak mali možnosť
uctiť si a bližšie spoznať jeho prácu a diela.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
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Uznesenie č.3/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.2.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča primátorovi mesta osloviť rodinu pána Anderleho za účelom vytvorenia
Múzea bábok v našom meste
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 6 : Z á v e r
Ľubomír Motyčka, predseda

komisie poďakoval prítomným členom komisie za

účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončil.

V Banskej Bystrici dňa 29.5.2008
Zapísala : Ing. Němcová Katarína

…………………………………
Ľubomír Motyčka, predseda komisie
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