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

Zápisnica č. 10/2014
Dátum a miesto konania:

21. október 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.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti OOCR Stredné Slovensko /Ing. Ladislav Monček/
Krátke zhodnotenie činnosti komisie, poďakovanie /PhDr. Ľubica Laššáková/
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. Ladislavovi
Mončekovi, riaditeľovi OOCR Stredné Slovensko, aby informoval prítomných o doterajšej
činnosti OOCR. Pán riaditeľ si prizval na zasadnutie aj niektorých členov OOCR, ktorí
osobne informovali o vzájomnej spolupráci.
Jednou z pozvaných bola aj pani Škútová, vedúca Sekcie značenia turistických trás
KST, ktorá spomenula podpísané Memorandum o spolupráci a vyzdvihla spoluprácu s OOCR
pri obnove 24-och turistických trás a vytvorení dvoch nových trás v okolí obce Tajov.
Starosta z obce Turecká takisto ocenil spoluprácu s OOCR, zároveň konštatoval, že
obci sa dlhodobo nedarí získať investora pre rozvoj strediska. Najviac návštevníkov zatiaľ
priťahujú kľúčové podujatia v obci, a to MS vo varení a jedení halušiek a Krňačkové preteky.
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Zástupcovia BBGMP uviedli, že aj vďaka OOCR sa zrealizoval malý náučný chodník
na Starých Horách a pripravuje sa uhliarsky náučný chodník v Tureckej.
Cykloadventure stále aktívne realizuje cyklobalíčky. Problém pri značení je ten, že aj
niekoľko rozličných subjektov vyznačí v teréne tú istú trasu, tieto veci by mal riešiť určený
cyklokoordinátor. Centrálny register cyklotrás má Slovenský cykloklub.
Cestovná kancelária WM Reisen /Marko Weiss/ „doviezla“ niekoľko autobusov
nemeckých turistov do nášho regiónu na linke Drážďany - Banská Bystrica.
Zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca Občianskej cykloiniciatívy.
Spoločnosť ID-karty z Popradu zabezpečuje realizáciu regionálnej karty, obchodnými
partnermi by mali byť ubytovacie zariadenia v Banskej Bystrici, Zvolene a okolí, kultúrne
inštitúcie v správe VUC BB. Karta bude stáť 3 € a bude bez obmedzenia platnosti, návštevník
sa môže kedykoľvek vrátiť a opätovne kartu využiť, výhody sa mu budú kumulovať.
Obchodník bude mať vlastný software, bude k dispozícii prehľad o prenocovaniach,
informácie o tom, ktoré miesta boli navštívené a podobne.
Ing. Monček sa kriticky vyjadril k tomu, že v rámci fungovania OOCR neexistuje
doteraz vykonávací predpis, funguje sa systémom pokus-omyl-penalizácia, finančné
prostriedky vo forme dotácie prídu pre OOCR 28. júla /prvý polrok sa funguje bez peňazí/ a
15. decembra majú byť zučtované.
K bodu 3
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková v rámci tohoto bodu krátko zhodnotila
činnosť komisie počas posledných štyroch rokov, poďakovala členom a sekretárovi komisie
za ich aktívny prístup a vyjadrila presvedčenie, že v naštartovaných procesoch sa bude
pokračovať aj v ďalšom volebnom období.
K bodu 4, 5 a 6
V závere prebehla ešte krátka diskusia, termín ďalšieho zasadnutia komisie už
stanovený nebol, nakoľko išlo o posledné zasadnutie komisie v tomto zložení.
V Banskej Bystrici: 10.11.2014
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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