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

Zápisnica č. 09/2014
Dátum a miesto konania:

30. september 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 – 3 členovia z radov poslancov
neprítomní – 4 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 4 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
Návrh znenia PHSR Mesta Banská Bystrica na roky 2014-2023
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková, privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomných členov komisie.
K bodu 2
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková odovzdala slovo Ing. Tatiane
Voskárovej, vedúcej Oddelenia prípravy projektov, aby informovala prítomných o Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta /ďalej len PHSR/ na roky 2014-2023. Do konca
októbra môžu jednotlivé odborné komisie pri MsZ v Banskej Bystrici zasielať pripomienky
k tomuto strategickému dokumentu, následne pôjde na verejné pripomienkovanie a nakoniec
sa bude tento dokument schvaľovať na MsZ v Banskej Bystrici, pravdepodobne až
v roku 2015. Členovia Komisie RR, MV a CR môžu zasielať svoje pripomienky
v priebehu 2 týždňov od septembrového zasadnutia komisie na e-mailovú adresu sekretára
komisie.
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K bodu 3
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková v rámci bodu “Rôzne“ odovzdala
slovo Ing. Petrovi Sárincovi, ktorý predstavil projekt realizovaný v jednom vybranom
subregióne Považia, kde bol vykonaný komplexný audit za aktívnej účasti domáceho
obyvateľstva a dôkladného študovania miestnych kroník. Vychádzajúc z tejto analýzy boli
zostavené konkrétne produkty charakteristické pre túto oblasť s predpokladom úspešného
predaja na trhu cestovného ruchu. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Podobný model by bolo možné realizovať aj v meste Banská Bystrica a jeho okolí.
K bodu 4
Uznesenie č. 12/2014
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch žiada na najbližšie
zasadnutie komisie prizvať Ing. Ladislava Mončeka, výkonného riaditeľa OOCR Stredné
Slovensko s tým, aby podal informáciu o celkovej činnosti organizácie so zameraním sa na:
- destinačná karta
- Projekt „ Stratégia Zvolenskej kotliny“
- cestovná kancelária /virtuálna/
Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 5
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční 21. októbra 2014 /utorok/ o 15.00 h v zasadačke č. 250 MsÚ v Banskej
Bystrici.
V Banskej Bystrici: 06.10.2014
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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