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

Zápisnica č. 06/2014
Dátum a miesto konania:

09. jún 2014, zasadačka č. 250 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 – 3 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 3 členovia z radov neposlancov
ospravedlnení – 3 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie.
K bodu 2
Ľubomír Motyčka, člen komisie, navrhol zaradiť do bodu programu „Rôzne“
informáciu o situácii v mestských lesoch po víchrici v súvislosti s obmedzením pohybu
turistov.
Členovia komisie, ktorí sú členmi dozornej rady Mestských lesov budú žiadať, aby sa
v súvislosti s blížiacou sa turistickou sezónou vyčistili turistické chodníky po veternej
víchrici.
Medzičasom Bc. Andrej Refka, člen Komisie RR, MV a CR a zároveň člen dozornej
rady Mestských lesov zaslal prostredníctvom e-mailu vyjadrenie Ing. Blažeja Možuchu,
riaditeľa Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o., v súvislosti s obmedzením využívania lesov
verejnosťou po kalamite: „Dňa 15.5.2014 veterná smršť vyvrátila a polámala na území
Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o. predbežne 29 000 m3 drevnej hmoty. V kalamitných
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porastoch je množstvo zavesených stromov, polámaných haluzí zavesených na stojacich
stromoch, množstvo stromov s narušeným koreňovým systémom, ktoré aj pri malom vetre
môžu spadnúť a ohrozujú bezpečnosť návštevníkov. Pri spracovaní kalamity bude použitých
množstvo mechanizačných prostriedkov – traktorov, odvozných súprav, lanových systémov
tiež ohrozujúcich bezpečnosť. Lokality na vydanie obmedzenia pohybu návštevníkov:
1. Veľké množstvo drevnej hmoty sa nachádza v oblastiach navštevovaných turistami, hlavne
lokality Chotárna (južne od Banskej Bystrice – modrý turistický chodník miestneho
turistického značenia v časti nad Uhliskom po pravej strane štátnej cesty smerom na Mičinú),
kde bude obmedzenie na dobu spracovania kalamity. Predpokladaný termín 30.11.2014.
2. Bystrická dolina – ohrozenie môže dôjsť pri vlastnom spracovaní kalamity – ťažbe,
približovaní a odvoze. Obdobie obmedzenia – pracovné dni do 30.11.2014. Samozrejme,
okamžite po spracovaní kalamity budú lokality uvoľnené pre voľný pohyb turistov.
Obmedzenie bude v teréne vyznačené“.
Ďalším bodom, ktorý navrhol Ľubomír Motyčka, člen komisie zaradiť v rámci
programu do bodu „Rôzne“ bola aktuálna situácia v súvislosti so zriadením Múzea Antona
Anderleho.
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, informovala, že je to na veľmi dobrej
ceste, všetko je však otázkou rokovaní, keď bude jasné kto bude garantom a kto uvedenú
aktivitu aj finančne zastreší, bude predsedníčka komisie o tom informovať. S priestormi
Barbakanu bolo možné uvažovať až po odsťahovaní PKO, v súčasnosti sa Anderleho bábky
nachádzajú v jednej miestnosti Štátnej vedeckej knižnice.
K bodu 3
V rámci diskusie zástupkyňa primátora doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. uviedla,
že nový riaditeľ Poštového múzea má eminentný záujem oživiť spoluprácu s mestom.
K bodu 4
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční koncom mesiaca júl v zasadačke MsÚ v Banskej Bystrici.
V Banskej Bystrici: 11.06.2014
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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