Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 2.10.2008

Prítomní: Ľubomír Motyčka, Magdaléna Machunková, Ing. Viktor Marko, prof. Ing. Peter
Patúš, CSc
Ospravedlnení: Ing. Beáta Hirt, Ľubica Laššáková, Mgr. Asen Almáši, MUDr. Jozef Budaj
Neprítomní:
Prizvaní : Mgr. art. Lucia Titková , Paeddr.. Sýkorová, Ing. Farkašová, Ing. Toman

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o aktivitách, ktorých obsah sa prelína s predmetom mediálnej
a kultúrnej komisie – predkladá p. Motyčka
3. Informácia o účasti mesta na výstavách CR - predkladá p. Motyčka
4. Návrhy k rozpočtu na rok 2009 - predkladá p. Motyčka
5. Rôzne
6. Záver
Rokovanie :
K bodu 1
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a komisiu oboznámil
s návrhom programu zasadnutia.
K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a bol jednohlasne
prijatý.
K bodu 2
V úvode sa všetci prítomní oboznámili s návrhom bodov, kde dochádza k prelínaniu
záujmov mediálnej komisie, komisie kultúrnej a komisie pre CR.
Pani Farkašová navrhla tohtoročné peniaze presunúť do budúceho roku, aby sa mohli
zrealizovať investičné akcie.
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Daný milión by sa teda použil na projekt a realizáciu bezbariérového turistického
chodníka. S predpokladanými nákladmi cca 300 000 Sk. Ďalšie peniaze by sa dali na investičnú
časť prípravy múzea Antona Anderleho.
Komisia prijala informáciu o príprave cykloturistických trás s veľkou nedôverou. Tento
stav trvá už vyše desať rokov. Stále sme v štádiu projektových príprav. A stále sa nič konkrétne
nedeje.
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1/2008 – Komisie RR, MV a CR z 2.10.2008:
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1) konštatuje, že stav prípravy výstavby cykloturistických trás je nepriaznivý
2)

odporúča primátorovi mesta
a)

v rámci návrhu rozpočtu pre r. 2009 vyčleniť finančné prostriedky na
zahájenie výtavby cykloturistických trás tak, aby v nasledujúcom roku
mohla výstavba začať a v priebehu troch rokov bolo vybudovaných
minimálne 25 km cykoturistických trás

b)

neodkladne riešiť problém projektu lesoparku so všetkými odbornými
útvarmi mestského úradu a organizáciou Mestské lesy, s.r.o.

Hlasovanie:

ZA : 4

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(4/0/0)

K bodu 3
Komisia sa zaoberala aj aktuálnym fungovaním MsÚ. Mesto premeškalo bezplatnú
prezentáciu v Krakowe, lebo nemalo propagačné materiály.
Mesto tiž zmeškalo termín prihlásenia sa do spoločnej kóje so samosprávnym krajom na
veľtrh Regiontour Brno. Nikto v meste nereagoval na ponuku. Pri takomto postupe sa opäť
premešká príležitosť mať spoločný stánok s BBSK na veľtrhu Slovakiatour v Bratislave a na
veľtrhu Holiday World v Prahe.
Samozrejme je šanca situáciu zvrátiť.
Komisia vyzýva predstaviteľov mesta, aby tento marginálny problém, z hľadiska
náročnosti, vyriešili a urýchlene začali rokovať so zástupcami VUC.
K bodu 4 :
Komisia sa zhodla na nutnosti pripraviť rozpočet transparentný, čitateľný a konkrétny.
Snaha opäť pomiešať všetko v rôznych kapitolách a propagačné materiály dostať znovu pod
kanceláriu
primátora
povedie
k doterajšiemu
stavu
nečinnosti,
nekoncepčnosti
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a neprofesionality, čím sa vážne poškodzujú nielen záujmy podnikateľov v cestovnom ruchu, ale
všetkých obyvateľov mesta.
Predseda komisie informoval o stave príprav na použitie peňazí vyčlenených pre komisiu
z prebytku rozpočtu. Ukázalo sa, čo samozrejme znalí veci vedeli, že prostriedky sa nemôžu
použiť na propagačné materiály, ale iba na akcie investičného charakteru. Komisia by mala
pohľadať možnosti na investičné využitie prostriedkov. Ale až po 12. auguste, kedy - ako
informoval prednosta predsedu komisie, môže dôjsť k úplnej strate, resp. vráteniu týchto
prostriedkov kvôli vysokým nákladom a dlhom v doprave a kvôli školskému stravovaniu.
Z tohtoročného rozpočtu na investície bude ešte čerpaná suma na lesopark na Urpíne.
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 2/2008 – Komisie RR, MV a CR z 2.10.2008:
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1.)

navrhuje odborným útvarom MsÚ zjednotiť kapitoly týkajúce sa cestovného
ruchu v čo najväčšej miere do jednej častia a so zadefinovaním konkrétny akcií
tak, aby sa prijatý rozpočet dal kontrolovať a bol maximálne transparentný

K bodu 5 :
V rámci bodu – Rôzne sa rozprúdila diskusi na tému konania rôznych kultúrnych podjatí
v meste Banská Bystrica. – vedúca odboru, PaedDr. Sýkorová sa stotožnila s návrhom a pridala
ešte „návrh rozptylu kultúrnych podjatí“ tak, aby sa väčšina z nich nerealizovala hlavne počas
Dní mesta.

K bodu 7 : 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 7.10.2008

Zapísal: Ľubomír Motyčka
Upravila: Ing. Katarína Němcová
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……………………………
Ing. Katarína Němcová
tajomníčka komisie

…………………………………
Ľubomír Motyčka
predseda komisie
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