Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 4.11.2008

Prítomní: Ľubomír Motyčka, MUDr. Jozef Budaj, Magdaléna Machunková, Ing. Viktor Marko,
Ing. Beáta Hirt , Mgr. Asen Almáši
Ospravedlnení: Ľubica Laššáková, prof. Ing. Peter Patúš, CSc
Neprítomní:
Prizvaní : p. Kazík, Ing. Odor, Mgr. art. Lucia Titková , Ing. Eduard Apel, DPM BB

Program:
1. Otvorenie
2. Príprava rozpočtu na rok 2009 pre oblasť cestovného ruchu –
predkladá p. Motyčka
3. Náučný chodník - predkladá p. Apfel
4. Informácia o rentabilite turistického vláčika – predkladá DPM BB
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 jednotlivých položiek týkajúcich sa
oblasti cestovného ruchu, ktoré sú odporučené na schválenie v celkovom návrhu rozpočtu mesta
Banská Bystrica na rok 2009.
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Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1/2008 – Komisie RR, MV a CR zo 4.11.2008:
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1)

navrhuje odbornému útvaru mesta – Kancelárii primátora mesta
a)

konkretizovať rozpočet v oblasti cestovného ruchu, medzinárodných
vzťahov a regionálneho rozvoja na základe dlhodobých pripomienok a
koncepčných návrhov, ktoré dostali predstavitelia mesta vo veľkom rozsahu

2) odporúča primátorovi mesta, aby rozpočet na navrhované položky rozvoja
cestovného ruchu neklesol pod 12 mil. Sk
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 3
Komisiu v tomto bode programu informoval prizvaný hosť, zástupca MsL – Ing. Apel, o
zrealizovanom projekte Biskupského úradu – rekonštrukcii Krížovej cesty na Urpíne. Mestské
lesy majú zámer dobudovať náučný chodník zo strany nástupu na Urpín od malej železničnej
stanice: je potrebné v prvom rade zlepšiť prístup k tomuto lesnému chodníku, ktorý má dĺžku 5
km. Po celej jeho dĺžke by chceli dať vyhotoviť náučné tabule (12 tabúľ + 3 altánky + 20
lavičiek pre návštevníkov), potrebné bude tiež zabezpečiť aspoň základnú opravu chodníkov.
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 2/2008 – Komisie RR, MV a CR zo 4.11.2008:
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1.)

navrhuje Kancelárii primátora mesta peniaze vyčlenené z prebytku rozpočtu
roka 2007 prednostne vyčleniť na financovanie uvedeného náučného chodníka
Urpín a

na financovanie bezbariérovej turistickém trasy v centre mesta

s kompletnou realizáciou v roku 2009
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 4 :
K diskusii k tomuto bodu bol prizvaný zástupca Dopravného podniku mesta Banská
Bystrica, Ing. Bubelínyho. Predseda komisie na úvod informoval, že chápe sťaženu situáciu
v meste vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu mestských komunikácií, podotkol však, že
v ostatných mestách na Slovensku sú takéto turistické vláčiky ziskové a že jednou z príčin
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neúspešného fungovania tohoto vláčika v našom meste je, že nemáme pevné zastávky, časový
harmonogram, ani zaujímavé body nástupu a výstupu.
Ing. Bubelíny, dopravný námestník DPM BB podal podrobnú správu o situácii
s turistickým vláčikom v našom meste:
•
•

•

vznik atrakcie: 1.6.2007
1. rok fungovania – výsledky zodpovedali spusteniu nového produktu, podarilo sa
přesadit zaradenie stabilného vodiča + 2 sprievodkyne (študentky) pri prevádzke jázd
2. rok: vážne prekážky v plynulom zabezpečení chodu turistického vláčika:
o

o
o
o
o
o
•

požiadali mesto o súhlas na osadenie pevných zastávok – dostali odpoveď, že
najprv potrebujú súhlas Krajského pamiatkového úradu
pre rozsiahle rozkopávky v meste v r. 2008 nebolo možné definovať trasu
turistického vláčika
dopravná situácia v meste nedovolí inú trasu (chceli trasovať vláčik Lazovnou
ulicou, Strieborným námestím a Dolnou ulicou – nedovolili im, v Dolnej ulici =
jednosmerka)
na Námestí SNP spôsobuje problém s trasou tiež, vzhľadom na umiestnenie terás,
ktoré prekážajú vláčiku pri otáčaní
perličkou je, že ide o tzv. špeciálne vozidlo, a preto musí mať počas prepravy
lyžiarov zapnuté výstražné majáky
mali snahu, aby vláčik prepravoval turistov ku historickým budovám kostolov –
ani tejto požiadavke nebolo vyhovené

komerčné využitie vláčika: je možné objednať si ho na prevoz svadobných hostí,
zabezpečujú zvoz lyžiarov do zimného turistického strediska Selce – Čachovo (dokonca
získali príspevok na prevádzku od obce Selce) – při tomto zvoze sa nachádza na 4
zastávkach po trase aj harmonogram jázd. Pokúšali sa realizovať zvoz detí a rodičov do
Bábkového divadla na Rozcestí počas víkendov, ponuka tejto služby sa v meste neujala

Do diskusie sa zapojila aj pani Machunková, vedúca Kultúrneho a informačného strediska:
deklarovala záujem zo strany turistov o využitie turistického vláčika, preto navrhuje urobiť
maximum pre zabezpečenie pevných zastávok, harmonogramu jázd a povolenia vstupu jeho
vjazdu ku historickým pamiatkám v meste. Navrhla tiež zaradiť do programu každý deň 1 hod.
jazdy s turistickým sprievodcom.
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 3/2008 – Komisie RR, MV a CR zo 4.11.2008:
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1) odporúča vedeniu mesta venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu podmienok pre
fungovanie turistického vláčika
2) odporúča prednostovi úradu rokovať s Krajským pamiatkovým uradom o osadení
pevných zastávok pre turistický vláčik
3) navrhuje Referátu dopravy hľadať optimálne podmienky pre trasovanie vláčika
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)
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Po dlhoročnom dopyte prepravy turistov z centra mesta do významnej historickej a baníckej
obce – Špania dolina, v diskusi oslovil Ing. Marko námestníka DPM BB s možnosťou
zabezpečenia tejto požadavky hlavne počas letnej turistickej sezóny, kedy je v obci množstvo
zaujímavých kultúrnych akcií a vzhľadom na nízky počet obyvateľov v tejto obci je pravidelná
doprava zabezpečovaná v minimálnom rozsahu.
Členovia komisie splnomocnili predesu – p. Motyčku na osobné rokovanie s vedúcou Kancelárie
primátora mesta, p. Baloghovou ohľadom zaradenia položiek pre rozvoj cestovného ruchu,
nakoľko táto agenda je v jej kompetencii.
K bodu 6 : 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 12.11.2008

Zapísal: Ľubomír Motyčka
Upravila: Ing. Katarína Němcová

……………………………
Ing. Katarína Němcová
tajomníčka komisie

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