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

Zápisnica č. 02/2014
Dátum a miesto konania:

27. február 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 – 5 členovia z radov poslancov
neprítomní – 2 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 2 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.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Žiadosti o dotácie (MG&MK - Outbreak Europe, BBGMP - Ženský banícky odev)
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie. Z dôvodu skoršieho odchodu predsedníčky komisie bol
vedením časti zasadnutia komisie poverený člen a podpredseda komisie Daniel Karas.
K bodu 2
Spoločnosť MG&MK žiada poskytnúť dotáciu zo strany mesta vo výške 4.500,- €
na podujatie „Outbreak Europe 2014“ a BBGMP žiada na ženský banícky odev v službách
CR dotáciu vo výške 2 000,- €. V súčasnosti však nie sú v rozpočte mesta pre prideľovanie
dotácií Komisiou RR, MV a CR vyčlenené finančné prostriedky.
Uznesenie č. 4/2014
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch vzala uvedené
žiadosti na vedomie.
Za: 10

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
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K bodu 3
Člen komisie pán Ľubomír Motyčka tlmočil požiadavku pána Šíra z Klubu
slovenských turistov, ktorý žiada o podporu vo výške 350,- € na farby pre značenie
turistických chodníkov. Ing. Ladislav Monček, riaditeľ OOCR Stredné Slovensko v tejto
súvislosti informoval, že s KST je podpísané Memorandum o spolupráci a každoročne im
OOCR SS na tieto aktivity prispieva sumou 2.500,- €, v tomto režime sa plánuje pokračovať
aj v budúcnosti.
K bodu 4
Ing. Dana Drábiková, vedúca oddelenia cestovného ruchu, informovala o podujatí
„Svetový deň sprievodcov“ ktorý sa uskutočnil v sobotu 22.02.2014 v Banskej Bystrici.
V rámci tejto akcie bolo určených niekoľko stanovísk, pani zástupkyňa primátora mesta
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, Csc. podotkla, že známa a unikátna strecha nachádzajúca sa
v našom meste nie je reťazová ako sa často označuje, je to závesný systém strešnej
konštrukcie, na princípe tzv. „vysutých“ mostov.
V rámci diskusie bola nastolená aj požiadavka na osadenie informačných tabúľ
/medené tabuľky/ + centrálneho informačného panelu v centre mesta. Táto aktivita bola
plánovaná už po 2 roky dozadu, no nepriala jej ako finančná situácia mesta, tak ani vyjadrenia
pamiatkárov.
Členovia komisie a prítomní sa dohodli, že OPM-CR v spolupráci s ÚHA pripraví
v tejto veci podklady pre spoločnosť VISIT BB, ktorá následne vypracuje cenovú ponuku.
Daniel Karas v tejto súvislosti informoval, že by v II. polroku 2014 mali na účet mesta
„nabehnúť“ peniaze za elektronizáciu služieb v meste Banská Bystrica. Z tejto položky by
v prípade súhlasu s označením budov zo strany KPÚ a ÚHA mohla byť daná aktivita
financovaná.
K Bodu 5
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční 27.03.2014 o 15.00 h v zasadačke č. 290 na MsÚ v Banskej Bystrici.
Daniel Karas v zastúpení predsedníčky komisie PhDr. Ľubice Laššákovej, poďakoval
členom komisie ako aj všetkým prítomným za účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončil.
V Banskej Bystrici: 05.03.2014
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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