Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 17.6. 2008

Prítomní: Asen

Almáši, Ľubica Laššáková, Magdaléna Machunková, Peter Patúš, Ľubomír
Motyčka, Viktor Marko, Beáta Hirt.

Ospravedlnení: p. Peter Budaj
Neprítomní: p. Keleman, p. Voskarova
Prizvaní : Lucia Titková, Ladislav Jurdík

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie ponuky SITOUR pre Banskú Bystricu - predkladá p. Motyčka
3. Prerokovanie situácie súvisiacej s hľadaním DVD - predkladá p. Motyčka
4. Prerokovanie rozdelenia prostriedkov na propagáciu v druhom polroku predkladá p. Motyčka
5. Prerokovanie postavenie KIS a jeho priradenie k mestu, alebo zotrvanie
v rámci PKO - predkladá p. Motyčka
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
Po otvorení dostal slovo pán Jurdík, aby doplnil ponuku, ktorá bola rozoslaná e- mailom.
Pán Jurdík priniesol a predložil aj prezentáciu v tlačovej podobe.
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Doplnil informácie o kamerách aj o elektronickom informačnom systéme, čo je súčasť celej
ponuky. Predložil tiež možnosť využívať kamerový systém v rámci web. strany a jeho napojenia
na www. slovakiatravel.sk.
Diskusia:
p. Patúš odporúčal riešiť prednostne tabule na námestí.
p. Machunková upozornila, že v historickom jadre je to veľký problém kvôli pamiatkárom
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1/2008 – Komisie RR, MV a CR zo 17.6.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča vedeniu mesta pokračovať v rokovaniach a plánovať zavedenie kamerového
systému na rok 2009
Hlasovanie:

ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(7/0/0)

K bodu 3
Lucia Titková predložila asi pol roka hľadané DVD o Banskej Bystrici. Komisia na
základe diskusie poverila Ľ. Motyčku, aby preveril možnosť ďalšieho perspektívneho využitia
tohto DVD.
K bodu 4 :
Vzhľadom na potrebu riešiť propagačné materiály sa komisia rozhodla postupne,
s perspektívou ďalších rokov vytlačiť takéto prospekty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historické pamiatky
Sakrálne pamiatky
Múzeá a galérie
Kiná a divadlá / aj vo Zvolene/
Technické pamiatky
Turistika v B.B. a okolí
Ubytovanie a reštaurácie
Prechádzky so sprievodcom
Mapa

Tieto prospekty treba vydať vo vysokom náklade, aspoň 10 000 kusov na jednu tému, aby sa
tvorila rezerva pre budúcnosť. Zároveň je potrebné vydať ich v angličtine, maďarčine a poľštine.
Teda v svetovom jazyku a v jazyku najčastejších zahraničných návštevníkov mesta. Z každej
témy cca 3 000 kusov.
Treba tiž vydať prospekt o cintorínoch v Banskej Bystrici, prípadne aj v okolí. V menšom
náklade, lebo nejde o masový záujem. Určite však aj v angličtine - kvôli prejavovanému záujmu
Židov o ich cintoríny
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V menšom náklade, v slovenčine a angličtine treba vydať porospekt Bezbarierová Banská
Bystrica. Tému spracovali vozíčkári mesta.
Toto je dlhodobá práca, na ktorú treba vyhlásiť verejné obstarávanie.
Ďalej treba urýchlene, v časovej tiesni, teda bez verejného obstarávania vydať inovované
BB Revue. Prídu Dni mesta a mesto potrebuje reprezentatívny slovensko - anlglický informačný
materiál.
Predseda predložil návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 2/2008 – Komisie RR, MV a CR zo 17.6.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
2. odporúča vedeniu mesta vyčleniť zdroje na vydanie BB Revue pri príležitosti ďalšieho
ročníka Dní mesta
Hlasovanie:

ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(7/0/0)

K bodu 5
Komisia sa zaoberala pôsobením KISu. Či sa má dostať pod mesto, alebo ostať v PKO.
Pani Machunková i Asen Almáši upozornili na právne problémy súvisiace s predajom
komerčného propagačného materiálu v prípade presunutia pod mesto. Vtedy treba otvoriť v rámci
KISu živnosť.
Komisia navrhuje vyvolať širšiu odbornú diskusiu na danú tému. Tak, aby sa
zbytočne neurobili chyby. Uznáva pritom, že logickejšie by bolo, keby KIS podliehal priamo
mestu.
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 18.6.2008
Zapísal : Ľubomír Motyčka
…………………………………
Ľubomír Motyčka, predseda komisie
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