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

Zápisnica č. 05/2015
28.apríl 2015, zasadačka č. 250 na II. Poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:
Ľubomír Motyčka – predseda komisie
Účasť členov na zasadnutí:
prítomní – 7 členov z radov poslancov
prítomní – 3 členovia z radov neposlancov
prizvaní
(viď prezenčná listina)
Program:
•
1. Otvorenie
•
2. Opätovné prerokovanie žiadostí o dotácie a výšky finančnej podpory
•
3. Prejednanie akčného plánu PHSR.
•
4. Diskusia
•
5. Záver
Rokovanie:
K bodu 1:
Predseda komisie Ľubomír Motyčka privítal členov komisie.
K bodu 2:
Prerokované boli nasledovné žiadosti:
- LEDeco Solution, s.r.o., názov projektu: LIGHT EXPO BB: svetlo&design, žiadaná dotácia vo výške 10 000€. P.
Motyčka uviedol, že komisia kultúry odhlasovala finančnú podporu pre inú light show, ktorá sa má konať v
decembri, a nepovažuje za účelné podporovať dve podobné akcie v krátkom slede za sebou. Podľa informácie p.
Drábikovej majú obidve zainteresované spoločnosti naplánované stretnutie za účelom prípadnej vzájomnej
spolupráce.
Uznesenie 18/2015: Komisia odorúča počkať na výsledok stretnutia a na jeho základe zvážiť doporučenie na
schválenie dotácie.
Hlasovalo za: jednotne
- MG&MK, s.r.o, názov podujatia: Outbreak Europe 6 – The Legits Blast 2015, dotácia žiadaná vo výške 12 450€.
Uznesenie 19/2015: Komisia doporučuje schváliť dotáciu vo výške 4 000€
Hlasovalo za: jednotne
- Združenie STRED, názov podujatia: Catch the Flava Summer Camp 2015 vo výške 3 990€
Uznesenie 20/2015: Komisia navrhla poskytnúť dotáciu v sume 2 000€
Hlasovalo za: jednotne
- Slovenský zväz chovateľov, Mgr. Marcela Adamcová, názov podujatia: Medzinárodná výstava mačiek 2015,
požadovaná výška dotácie 1 500€
Uznesenie 21/2015: Komisia odporúča schváliť dotáciu v sume 700€
Hlasovanie za: jednotne
- Fakulta architektúry STU v BA, doc.Ing. Eva Kráľová, PhD, Názov projektu: Výstava Medený Hámor vo výške
300€
Uznesenie 22/2015: Komisia navrhla schváliť dotáciu v plnej výške
Hlasovalo za: jednotne
- Zážitkové združenie AHOJ, o.z., názov podujatia Banskobystrický happening ku dňu otcov, požadovaná výška
dotácie 3 900€
Uznesenie 23/2015: Komisia navrhla doporučiť dotáciu v sume 1 000€
Hlasovalo za: jednotne
- Rada študentov mesta Banská Bystrica, názov projektu: Mapa mesta Banská Bystrica, žiadosť vo výške 1 200€
Uznesenie 24/2015: Komisia sa uzniesla, že projekt neobsahuje dostatok informácií na posúdenie žiadosti,
doporučuje chýbajúce informácie špecifikovať žiadateľom.
Hlasovalo za: jednotne
- Cech hostinských, názov podujatia Vínšpacírka, žiadosť o dotáciu vo výške 1 000€.
Uznesenie 25/2015: Komisia nedoporučila schváliť dotáciu.
Hlasovalo za: jednotne
- Euroatlantické centrum, o.z., názov podujatia Vyšehrádske mládežnícke fórum 2015 v Banskej Bystrici,
požadovaná suma vo výške 4 180€
Uznesenie 26/2015: Komisia doporučuje poskytnúť dotáciu v sume 1 500€

Hlasovalo za: jednotne
V nasledujúcej diskusii členovia komisie uviedli, že predmetom činnosti komisie by nemali byť prioritne dotácie, a
rovnako aj by mal byť systém dotácií jednotný (p. Motyčkom uvedený príklad VÚC), čím by sa predišlo
akýmkoľvek konfliktom.
K bodu 3: P.Motyčka odovzdal slovo p.Hrádelovi, vedúcemu Odboru rozvojových aktivít mesta. P. Hrádela
poskytol najaktuálnejšie informácie ohľadom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a časový
harmonogram jeho spracovania.
P. Gender sa prihlásil o slovo a v krátkosti informoval prítomných o Akčnom pláne PHSR v oblasti cestovného
ruchu. Členom komisie poskytol materiál v tlačenej forme, s prehľadom zmieneného plánu.
K bodu 4: Prítomná bola i p Farkašová, vedúca Ekonomického odboru mesta Banká Bystrica, ktorá prítomných
informovala o zmene a aktualizácii Zákona 502/2011 o finančnej kontrole (novelizácie v novembri 2014).
Zmena zákona by podľa jej vyjadrenia mohla mať vplyv na činnosť komisie v oblasti schvaľovania dotácií.
Informovala o povinnosti Administratívnej kontroly kontrolovanej osoby, ktorá bez ohľadu na výsledok
odporúčania komisie, musí byť zaslaná žiadateľovi. Kontrolu je nutné vykonať v prípade nutnosti aj niekoľko krát
počas procesu zúčtovania
Novelizácia zákona si bude vyžadovať aj vstup do platného znenia VZN 8/2011, ktoré by malo byť predložené na
júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Slovo dostal p. Malachovský, ktorý pre zúčastnených členov priniesol materiály ohľadom štatistík v cestovnom
ruchu a celkový prehľad porovnaní jednotlivých krajín. Konštatoval, že došlo k značnému poklesu v počte
ubytovaní, počtu návštevníkov aj počtu prenocovaní a celkový vývoj nie je pozitívny.
K téme sa vyjadril p. Konárik a zhodnotil, že prvoradá by mala byť domáca klientela a najmä vytvorenie a
udržiavanie infraštruktúry a čistoty mesta. Porovnal i daň okolitých krajín voči Slovensku. Pozitívne ohodnotil i
snahu mesta a jeho posledné aktivity ohľadom starostlivosti o mesto.
Naopak, p. Malachovský uviedol, že v porovnaní napr. s Českou republikou, je súčasná situácia stále
nepostačujúca.
Na otázku p. Motyčku, aké vidí východiská, odvetil p. Malachovský, že je nutné prijať aktívne opatrenia, napríkad
Námestie by malo byť výkladnou skriňou pre turistu. Okrajovo spomenul hraničné priechody, čerpacie stanice,
ale i vstup do mesta, ktoré sú väčšinou v dezolátnom stave.
Uviedol, že by uvítal spoluprácu a lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými komisiami za účelom lepšej
informovanosti a prípadnej výmene podnetov na riešenie.
V ďalšej diskusii p. Motyčka začal tému kalendára podujatí mesta Banská Bystrica. Oslovený p. Patráš sa
vyjadril, že sa zintenzívnila komunikácia medzi Cechom hostinských a mestom Banská Bystrica ohľadom
kultúrnych ale aj iných podujatí, pričom výsledkom má byť jednotný systém informovania sústredený na jednom
mieste a vzájomná spolupráca.
Nasledovala diskusia o možnostiach ubytovania nielen v Banskej Bystrici, ale aj v okolí, preferencia turistov a
celkový dopad na štatistiku.
Členov komisie zaujímal aj súčasný stav Domu kultúry, ktorého nefunkčnosť, podľa názoru komisie, negatívne
dopadá na rozvoj cestovného ruchu v meste.
O slovo sa prihlásil p. Klus, ktorý navrhol možnosť otvoriť komunikáciu s rímsko-katolíckym úradom na tému
otvorenie kostolov v nedeľu. K téme sa vyjadrila p, Graciasová, ktorá informovala, že p. Dekan vyšiel mestu v
ústrety s otvorením počas sviatku 1.mája, v súvislosti s pripravovanými podujatiami na Námestí. Nie je vylúčené,
že v prípade úhrady nákladov za kostolníka, to bude možné i v budúcnosti.
Prítomní členovia komisie diskutovali aj o možnostiach propagácie mesta, k čomu p. Konárik uviedol, že mesto
by sa malo prezentovať na najdôležitejších masových podujatiach, konkrétne pomenoval SIAF. Spomenuli sa
najdôležitejšie podujatia v meste čo do počtu návštevníkov - Letecké dni, Radvanský jarmok a Oslavy SNP. P.
Graciasová doplnila i Cisársku vizitáciu, ktorej 3. ročník bude spojený i s 8. Stretnutím baníckych spolkov.
Zároveň i stručne oboznámila komisiu so spôsobmi propagácie nadchádzajúcich podujatí formou tlačových
správ, zverejnením na webe, FB stránkach a výlepom plagátov.
P. Gender prispel do diskusie o divadelnom predstavení vytvorenom pre potreby mesta, ktorého tvorci t.č.
hľadajú zdroj krytia.
O slovo požiadala aj p. Skokanová, ktorá navrhla možnosť rozšíriť expozície múzeí o výstavy prispôsobené
detským návštevníkom, ako aj rozšíriť mapy o symboly označujúce vekovú vhodnosť turistických miest a
kultúrnych pamiatok.
K bodu č.5
Predseda komisie sa rozlúčil s prítomnými, bol určený dátum ďalšieho zasadnutia - 26.mája 2015 o 15.00h, na
návrh p. Laššákovej, keďže koncom mája s bude konať Ekotopfilm Envirofilm, bude nasledujúce zasadnutie
výjazdové.
V Banskej Bystrici 4.mája 2015

Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

…...............................................................
Ľubomír Motyčka

predseda komisie

