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

Zápisnica č. 04/2015
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

01.apríl 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. Rôzne (strategické ciele a koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Banskej Bystrici)
3. Prejednanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta
4. Diskusia
5. Záver
Rokovanie:
K bodu 1:
Predseda komisie Ľubomír Motyčka privítal členov komisie,
neposlancov, p. Bočkaya.

a predstavil nového člena komisie z radov

K bodu 2:
Úvodom p. Motyčka oslovil p. Malachovského s prosbou o prehľad v cestovnom ruchu, keďže však ešte nebol
hotový, presunulo sa to na nasledujúcu komisiu.
p. Gender požiadal o vytýčenie samostatného zasadnutia komisie, ktorá sa bude venovať len PHSR. p. Motyčka
odovzdal slovo Bočkayovi a požiadal ho o stručný charakteristiku situácie v hoteloch spolu s návrhmi, čo by
potrebovali. Podľa p. Bočkaya by sa mesto potrebovalo pre návštevníka zatraktívniť a malo by sa snažiť udržať
turistu v oblasti čo najdlhšie. Jednou z možností je pravidelná distribúcia propagačných materiálov v hoteloch a
vzájomná informovanosť o existujúcich produktoch v CR. Podľa jeho vyjadrenia bola spolupráca medzi
Informačným centrom dobrá a podujatia organizované v hoteloch boli vždy zverejňované.
Naopak, vzájomná komunikácia medzi jednotlivými hotelmi je obtiažnejšia.
p. Motyčka uviedol, že mesto vie zabezpečiť hotelom na požiadanie propagačné materiály nielen v slovenskom,
ale i v cudzích jazykoch.
Uznesenie 16/2015: Komisia odporúča rozbehnúť rokovania medzi jednotlivými ubytovacími zariadeniami v
Banskej Bystrici za účelom zlepšenia komunikácie a spolupráce.
Hlasovalo za: 9
Zdržalo sa: 0
Oslovený bol. p. Pěč ohľadom stratégie cestovného ruchu v rámci OOCR. Podľa p. Pěča sa momentálne
vychádza z funkčnej koncepcie, ktorá bola vypracovaná v r. 2013. Spomenul i koncepciu vypracovanú o
Zvolenskej kotline, obidve sú verejne dostupné. Informoval aj o tlačových materiáloch, ktoré sú k dispozícii
nielen pre členov OOCR.
P. Gender sa zmienil o myšlienke tzv. aktívneho informačného centra, ktoré malo byť zriadené pri VÚC.
Následne p. Motyčka rozvinul tému produktových balíčkov, ktoré by mohli zvýšiť príjem mesta vo forme dani z
ubytovania, k tomu p. Konárik uviedol, že podľa jeho názoru by prepojenie kultúry v meste a cestovného ruchu
malo byť extrémne.
Podľa názoru p. Bočkaya ako i p. Konárika by mesto Banská Bystrica mala mať nejaké podujatie, ktoré by sa
stalo nosným a neskončilo by po niekoľkých ročníkoch.
Následne členovia komisie v diskusii uviedli niekoľko príkladov, a to najmä z plánovaných nadchádzajúcich
podujatí.
Boli i spomenuté ďalšie konkrétne príklady produktov v spolupráci s Mestskými lesmi.
P. Malachovský ešte uviedol, že podľa štatistík došlo k značnému poklesu počtu prenocovaní v meste, a aj podľa
štúdie Svetovej organizácie CR je rast cestovného ruchu všeobecne klesajúci. Navrhol možnosť ankety
dostupnej v hoteloch za účelom za účelom zistenia názoru turistov.
K bodu 3:
Zasadnutia sa zúčastnila aj p. Slivková zo spoločnosti LEDeco Solution s.r.o, ako jedna zo žiadateľov o dotáciu z
rozpočtu mesta. Odprezentovala podujatie, na ktoré sa ich spoločnosť uchádza o finančnú podporu - LightEXPO
BB 2015.
Následne zúčastnení členovia komisie rozhodli nasledovne:

1. Fytohorehron, PaeDr.Edita Gabajová, Názov projektu: Dotlač publikácie „Sprievodca regionálnymi liečivými
rastlinami“ vo výške 2 500€
Dotácia neschválená jednotne prítomnými členmi komisie
2. LEDeco slolution, s.r.o., Michaela Slivková BA (Hons), Názov projektu: LIGHT EXPO BB: svetlo&design vo
výške 10 000€. T: 2.-19.10.2015
Dotácia schválená bez určenia konkrétnej výšky, bude opätovne posúdená po zasadnutí komisie 28.4.2015
3. OZ Halušky, Ivan Makovník, Názov projektu: 21. Majstrovstvá sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek
vo výške 2 000€ / NEKONÁ SA
4. Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy, Marek Iskra, Mgr., Názov projektu Deň
Rodiny 2015 vo výške 840€, T: 16.5.2015
Dotácia neschválená jednotne prítomnými členmi komisie
5. Vidiecky parlament banskobystrického kraja, Ing.arch. Peter Rusnák, Názov projektu: Regionálny farmársky
trh vo výške 1 000€, T: 25.4.2015 a 17.10.2015
(P. Rusnák nebol počas hlasovania prítomný)
Dotácia neschválená jednotne prítomnými členmi komisie
6.MG&MK, s.r.o, Ing. Miroslav Križan, Názov podujatia: Outbreak Europe 6 – The Legits Blast 2015, vo výške 12
450€, T: 24.-26.7.2015
Dotácia schválená bez určenia konkrétnej výšky, bude opätovne posúdená po zasadnutí komisie 28.4.2015
7. Slovenský zväz chovateľov, Mgr. Marcela Adamcová, Názov podujatia: Medzinárodná výstava mačiek 2015 vo
výške 1 500€, T: 10.-11.10.2015
Dotácia schválená bez určenia konkrétnej výšky, bude opätovne posúdená po zasadnutí komisie 28.4.2015
8. Združenie STRED, Matúš Chovan, Názov podujatia: Catch the Flava Summer Camp 2015 vo výške 3 990€, T:
19.-23.7.2015
Dotácia schválená bez určenia konkrétnej výšky, bude opätovne posúdená po zasadnutí komisie 28.4.2015
9. Fakulta architektúry STU v BA, doc.Ing. Eva Kráľová, PhD, Názov projektu: Výstava Medený Hámor vo výške
300€, T: máj-jún 2015
Dotácia schválená jednotne prítomnými členmi komisie v požadovanej výške 300,-€
10. Obec Turecká – žiadosť o finančnú podporu na podujatie Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a
jedení halušiek – Halušky Fest Turecká, T: 17.-18.7.2015
Bez finančnej podpory.
Vzhľadom k tomu, že žiadatelia požadujú o finančnú podporu aj z VÚC alebo OOCR, resp. z ministerstva,
členovia komisie nemajú dostatočné informácie o financovaní projektov.
Uznesenie 17/2015: Dosiahnúť, aby žiadosti o dotácie obsahovali aj informáciu o všetkých zdrojoch financovania
a kompletné vyúčtovanie nákladov a výnosov v predchádzajúcom roku.
Hlasovalo za: 7
Zdržalo sa: 1

K bodu 5:
Predseda komisie sa rozlúčil s prítomnými a v krátkosti pripomenul ešte raz témy nasledujúceho zasadnutia PHSR, OOCR, odročené dotácie. Dátum ďalšieho zasadnutia bol stanovený na 28.apríla 2015 o 15.00h
Hlasovalo za: 7
Zdržalo sa: 1
V Banskej Bystrici 8.apríla 2015

Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

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

