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

Zápisnica č. 03/2015
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

17.marec 2015, zasadačka č. 250 na II. Poschodí Mestského úradu v
Banskej Bystrici
Ľubomír Motyčka – predseda komisie
prítomní – 5 členov z radov poslancov (1 člen vopred písomne ospravedlnený)
prítomní – 3 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)

Program:
1. Otvorenie
2. Pripomienky k návrhu rozpočtu mesta
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
Rokovanie:

K bodu 1:
Predseda komisie Ľubomír Motyčka privítal členov komisie a v krátkosti pripomenul hlavnú tému
zasadnutia, ktorou sú pripomienky k návrhu rozpočtu mesta Banská Bystrica.
K bodu 2:
Na úvod všetci prítomní obdržali kópiu návrhu rozpočtu mesta Banská Bystrica v tlačenej forme. Pán
Motyčka vyzval členov komisie, aby si materiál pozreli a požiadal ich, aby si preštudovali jednotlivé položky.
Predložený materiál obsahoval príjmy a výdavky jednotlivých oddelení MsÚ, ktorých činnosť sa týka predmetu
činnosti Komisie pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch. Konkrétne rozpočet Oddelenia
cestovného ruchu, Kancelárie Primátora a Oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov. P. Drábikova
podala vysvetlenie k jednotlivým položkám za Oddelenie cestovného ruchu, p. Kučerová ku niekoľkým položkám
rozpočtu Kancelárie primátora. Vysvetlila aj, na základe akých výpočtov bola stanovená suma za náklad
Radničných Novín.
Nakoľko nikto z členov komisie nie je z Oddelenia investičnej výstavby, komisia nemala dostatok informácií k
prípadným pripomienkam.
P.Klus sa vyjadril k položke za vysielanie regionálnej televízie Hronka, ktorá podľa jeho slov je zaujímavá.
Uznesenie 12/2015: Komisia berie na vedomie predložený návrh rozpočtu mesta, avšak vzhľadom na krátkosť
času a množstvo údajov ďalšie pripomienky nie sú relevantné.
Hlasovalo za: 5
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 13/05: Komisia navrhuje vyžiadať informácie o tom, na aké konkrétne účely využije TV Hronka
dotáciu z rozpočtu mesta spolu c číslami sledovanosti.
Hlasovalo za: 4
Zdržalo sa: 1
Uznesenie 14/2015: Komisia navrhuje, aby redaktor z Radničných Novín bol prítomný na zasadnutiach Komisie
a informoval s dostatočným predstihom o obsahu a edičných plánoch.
Hlasovalo za: 5
Zdržalo sa: 0
K bodu 3:
V ďalšom bode zasadnutia p.Gender uviedol, že už v minulosti bol pri snahe o zaradenia mesta Banská Bystrica
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Konkrétne by sa malo uchádzať v časti „Priemyselná krajina“, má
zato, že cestovný ruch by sa značne zvýšil. I v prípade neúspechu by však aspoň došlo k zmapovaniu všetkých
pamiatok v regióne, keďže veľa ich je ešte nepreskúmaných. Navrhol, že mesto Banská Bystrica by sa mohlo o
zapísanie do Zoznamu UNESCO uchádzať v spolupráci s mestom Kremnica.
Spomenul doc. Královú, ktorá je profesorkou na Technickej univerzite, vedúca Katedry historických stavieb.
P.Klus tiež absolvoval stretnutie s doc. Královou, a doplnil, že tzv. štartovným bodom je výstava o Medenom
Hámri, ktorá je podporená aj p. primátorom a je naplánovaná na koniec mája, s najväčšou pravdepodobnosťou v
priestoroch Radnice. Následne by sa mohli začať rokovania s mestom Kremnica.
P. Gender tlmočil aj požiadavku doc. Královej s prosbou o pomoc poskytnutia finančnej dotácie v sume cca 300€,
ktorá by mala pokryť počiatočné náklady. Predseda komisie, p. Motyčka, uviedol, že je dôležité požiadať o
akúkoľvek dotáciu z rozpočtu mesta oficiálnou cestou.
Druhou témou, ktorú Ip.Gender predostrel, bol návrh oživiť odkaz a pamiatku architekta Hudeca. Uviedol, že v
minulosti bol záujem čínskej delegácie o informácie o ňom. Spomenul podnikateľa z Banskej Bystrice, ktorý
dlhodobo podniká na čínskom trhu a okrem iného je aj predsedom Slovensko-čínskeho združenia. Vďaka svojím

väzbám, uviedol p.Gender, by mohol doviesť do Banskej Bystrice aj čínskeho veľvyslanca z Bratislavy spolu s
delegáciou, ktorí by do mesta mohli priniesť možných investorov, a to nielen do Priemyselného parku.
V súvislosti s nadviazaním odkazu na architekta Hudeca ďalej p.Gender spomenul, že čínsky kantón, kde v
minulosti architekt Hudec pôsobil, má záujem o väzby s mestom Banská Bystrica a spoločné budovanie odkazu.
P. Kučerová sa prihlásila o slovo a na danú tému uviedla, že je naplánované stretnutie s čínskou delegáciu ako aj
Obchodnou priemyselnou komorou na Slovensku. K návrhu nadviazania družobných vzťahov s čínskym
kantónom poznamenala, že nejaké rokovania prebiehajú ale t.č. len na symbolickej úrovni.
p. Rusnák navrhol, aby bol oslovený aj Spolok architektov.
P. Malachovský sa prihlásil o slovo a upozornil, že v Číne je naďalej cestovný ruch veľmi regulovaný a
uskutočniteľný len ak sa to dostane do produktu veľkého tour operátora. Za súčasných podmienok má
pochybnosti o možnostiach realizácie.
P. Laššáková dostala priestor na vyjadrenie, podľa jej informácií bol tour operátorom odoslaný list (v spolupráci s
o Slovenskou agentúrou cestovného ruchu)
V nasledujúcej diskusii sa spomenuli aj ubytovacie možnosti.
K bodu 4:
p. Rusnák, člen komisie, pripomenul posledné zasadnutie za účasti Ing. Kavčákovej a uviedol, že BBGMP spolu
s Novohradským Geoparkom sú schválené na úrovni vlády ako jediné dva na Slovensku a poznamenal, že by sa
mohla zvážiť prípadná vzájomná spolupráca, čo by mohlo dopomôcť k už spomínanému úsiliu o zápis do
Zoznamu UNESCO. Predniesol návrh, aby bol prizvaný aj zástupca Oddelenia investičnej výstavby.
Uznesenie 15/2015: Komisia odporúča, aby bol oslovený zástupca Oddelenia investičnej výstavby a následne aj
pozývaný na nasledujúce zasadnutia komisie.
Hlasovalo za: 5
Zdržalo sa: 0
K bodu 5:
Predseda komisie sa rozlúčil s prítomnými a v krátkosti pripomenul ešte raz témy nasledujúceho zasadnutia.
(Rozdeľovanie dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica) a určil dátum ďalšieho zasadnutia komisie.
V Banskej Bystrici 20.marca 2015
Zapísala: L. Krajči Konzelmannová

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

