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

Zápisnica č. 05/2014
Dátum a miesto konania:

22. máj 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 – 4 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 2 členovia z radov neposlancov
ospravedlnení – 2 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácia o dotáciách z rozpočtu mesta
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie.
K bodu 2
PhDr. Ľubica Laššáková, predsedníčka komisie, informovala prítomných o tom, že
požiada poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, aby našli
finančné prostriedky na podporu najväčšieho tanečného breakdance a hip-hop festivalu
na Slovensku „Outbreak Europe 5 – Svetové finále 2014“. Informatívnu správu spolu
s návrhom uznesenia dostanú poslankyne a poslanci ešte pred samotným zasadnutím
v písomnej podobe.
Uznesenie č. 8/2014
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch odporúča
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prerokovať návrh dotácie na zasadnutí MsZ dňa 27.05.2014 v zmysle VZN č. 8/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení dodatkov pre nasledovný
subjekt:
MG&MK, s.r.o., Ružová 3, 974 11 Banská Bystrica vo výške 4.500,- € na prenájom
priestorov počas medzinárodného podujatia „Outbreak Europe 5 – Svetové finále 2014“ najväčší tanečný festival hip-hop a breakdance na Slovensku konaný v dňoch 25. - 27. júl
2014 v Ministry of fun, Europa SC a na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Pán Andrej Patráš z OZ Pacho, o. z. informoval prítomných o pripravovanom podujatí
„FRNDŽALICA FEST 2014 – Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení
tradičných jedál“, ktoré sa bude konať v dňoch 04. - 05. júl 2014 v obci Králiky. Požadovaná
výška dotácie je 2 000,- € z celkového rozpočtu akcie, ktorý je vo výške 50 000,-€.
Pán Ľubomír Motyčka sa opýtal aké iné tradičné jedlá okrem štiarcu a čipkárskeho sa
budú ešte variť.
Pán Daniel Karas sa osobne zúčastnil minuloročného ročníka a potvrdil
opodstatnenosť konania takéhoto podujatia a jeho vysokú úroveň. Zároveň prisľúbil, že
navrhne použiť na podporu tejto akcie finančné prostriedky z predaja prebytočného majetku
mesta Banská Bystrica.
Členovia komisie prisľúbili, že sa pokúsia nájsť finančné prostriedky na podporu
tohoto podujatia, zároveň Mgr. Karin Graciasová Šikulová, vedúca Odboru propagácie mesta
prisľúbila pomoc minimálne pri propagácii podujatia všetkými dostupnými prostriedkami.
Uznesenie č. 9/2014
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie uvedenú
informáciu na vedomie.
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 3
Mgr. Zuzana Kučerová informovala o plánovanej návšteve primátora Mesta ChantyMansijsk počas konania Radvanského jarmoku, v tomto čase je plánovaný aj podpis
Memoranda o spolupráci, ktoré v stručnosti predstavila. Memorandum ma deklaratívny
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charakter, je prejavom dobrej vôle a ochoty pre vzájomnú spoluprácu v oblasti priemyslu,
obchodu, cestovného ruchu, kultúry, športu, školstva a zdravotníctva.
Uznesenie č. 7/2014
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
I. b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu Memoranda o spolupráci Mesta Banská Bystrica s Mestom
Chanty – Mansijsk
II. o d p o r ú č a
návrh Memoranda o spolupráci Mesta Banská Bystrica s Mestom Chanty – Mansijsk
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici dňa 24.6.2014.
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 4
V rámci diskusie vystúpil pán Ľubomír Motyčka s krátkym diskusným príspevkom
na tému slovenských tradičných jedál. Do 19. st. sa na Slovensku jedlo 40 druhov zeleniny,
do 18. st. sa u nás jedli len teľacie klobásy, až neskôr sa začali vyrábať z bravčového mäsa,
na Slovensku bola aj šľachta, nielen chudobní, preto by bolo dobré znovuobjaviť aj jedlá
bohatých zemepánov a šľachticov.
Roman Neradný informoval o podujatí „Grilliada 2014“, tohto roku sa jej zúčastnilo
11 reštaurácií a 19 vystavovateľov. Obrat klesol aj vďaka nepriaznivému počasiu na 2/3
minuloročného obratu, je to strata pre všetkých, šokujúce bolo, že v takomto počasí prišlo až
toľko ľudí. Čisté lososové filety po skončení Medzinárodných majstrovstiev Slovenska
vo filetovaní lososa boli darované sociálnym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Bystrica.
K Bodu 5
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční 09.06.2014 o 15.00 h v zasadačke č. 250 MsÚ v Banskej Bystrici.
V Banskej Bystrici: 27.05.2014
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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