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

Zápisnica č. 01/2014
Dátum a miesto konania:

23. január 2014, 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 – 5 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 1 členka z radov neposlancov
ospravedlnení – 1 členka z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Žiadosti o dotácie (FHV UMB, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok)
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie.
K bodu 2
Mgr. Martin Schmidt, PhD., prodekan pre rozvoj Filozofickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici predstavil projekt, na ktorý fakulta žiada poskytnúť dotáciu zo strany mesta vo výške
2.000,- €. Ide o úhradu časti nákladov spojených s účasťou fakulty na medzinárodnom
veľtrhu vzdelávania „Education Abroad“, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-12.04.2014
v Kyjeve.
Uznesenie č. 1/2014
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch vzala uvedenú
žiadosť na vedomie a v čase keď bude známy a schválený rozpočet pre prideľovanie dotácií
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príslušnými komisiami sa rozhodne, či daný projekt predložený Filozofickou fakultou UMB
v Banskej Bystrici odporučí alebo nie a v akej výške.
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

V rámci tohoto bodu zároveň zástupca Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku
Ing. Milan Durbák predstavil projekt 2.vydania publikácie „Denník princa Leopolda z cesty
do stredoslovenských banských miest roku 1764“, na ktorý spolok požaduje dotáciu zo strany
mesta vo výške 1 200,- €.
Predsedníčka komisie odporučila v tejto súvislosti so žiadosťou o podporu osloviť BBSK,
zástupca spolku argumentoval tým, že boli oslovené magistráty a subjekty, ktorých sa táto
historická udalosť bezprostredne dotýka.
Uznesenie č. 2/2014
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch vzala uvedenú
žiadosť na vedomie a v čase keď bude známy a schválený rozpočet pre prideľovanie dotácií
príslušnými komisiami sa rozhodne, či daný projekt predložený Banskoštiavnicko-hodrušsko
baníckym spolkom so sídlom v Banskej Štiavnici odporučí alebo nie a v akej výške.
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 3
V rámci tohoto bodu riaditeľ obchodnej spoločnosti VISIT BB s.r.o. Roman Neradný
prezentoval správu o výsledkoch činnosti tejto spoločnosti za rok 2013. Podal informáciu
o uskutočnených podujatiach, okrem iného uviedol, že v uvedenom roku bolo zrealizovaných
46 kampaní pre 26 subjektov, v databáze majú 4568 e-mailových adries pre odber
newslettera, mediálna hodnota reklamného priestoru predstavovala výšku 321 518,-€
bez DPH, hoci reálne zaplatené za tento priestor bolo len čosi vyše 50 000,- €.
Uznesenie č. 3/2014
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch vzala predloženú
správu na vedomie.
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 4
Člen komisie Ľubomír Motyčka sa informoval v súvislosti s účasťou mesta
na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2014 v Bratislave. Vedúca
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Oddelenia cestovného ruchu Ing. Dana Drábiková následne podala krátku informáciu o účasti
mesta v expozícii BBSK spolu s ďalšími členmi OOCR Stredné Slovensko.
Členka komisie Ing. Iveta Kavčáková sa dopytovala v súvislosti s riešením situácie
v oblasti parkovania pri Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Odpovedala jej pani
zástupkyňa primátora mesta doc. RNDr. Katarína Čižmárová, Csc. a zároveň aj predsedníčka
komisie PhDr. Ľubica Laššáková v tom duchu, že časť pozemkov patrí poľnohospodárskemu
družstvu a časť súkromným vlastníkom, čo riešenie súčasnej situácie v tejto oblasti určite
neurýchli.
Vedúca Odboru propagácie mesta Mgr. Karin Graciasová Šikulová a Roman Neradný
informovali a zároveň pozvali prítomných na stretnutie podnikateľov s vedením mesta dňa
04.02.2014 o 14.30 h na Radnici V Banskej Bystrici.
Člen komisie Bc. Andrej Refka informoval prítomných o pripravovanom
medzinárodnom podujatí v súťaži latinskoamerických tancov, vedúca Odboru propagácie
mesta odporučila, aby sa organizátor daného podujatia obrátil priamo na ňu.
K Bodu 5
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční 27.02.2014 o 15.00 h v zasadačke č. 250 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: 12.02.2014
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa

..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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