Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 12.2.2009

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

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o plánovaných veľtrhoch a prípadnej účasti mesta na nich – predkladá p.
Motyčka
3. Informácia o stave plážového kúpaliska - predkladá p. Kazík
4. Vyhodnotenie obdobia od posledného zasadnutia komisie – predkladá p. Motyčka
5. Informácia o príprave otvorenei letnej sezóny – predkladá p. Machunková
6. CK v Banskej Bystrici – predkladá p. Motyčka
7. Rôzne – MsL
8. 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
jednomyslne prijatý.
K bodu 2

1

Predseda komisie, Ľubomír Motyčka poďakoval p. Machunkovej a p. Titkovej za
výborné zvládnutie prípravy a priebehu účasti mesta Banská Bystrica na veľtrhoch v Prahe a
Bratislave, najmä vyzdvihol účasť mesta na veľtrhu v Prahe, kde sa mesto prezentovalo po
prvýkrát.
K bodu 3
Viceprimátor, p. Kazík informoval o uskutočnenom stretnutí predstaviteľov mesta s
nájomcom plážového kúpaliska p. Sninským. Primátor mesta, aj napriek kritike od občanov
týkajúcej sa poskytovaných služieb na plážovom kúpalisku za minulú sezónu, dal možnosť
nájomcovi ďalej pokračovať v prenájme za podmienky, že nájomca vybuduje prekrytie
plaveckého bazéna, odstráni neporiadok, ktorý sa tam nachádzal minulú sezónu a predloží návrh
na množstvo financií, ktoré tento rok na kúpalisku preinvestuje.
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1/2009 – Komisie RR, MV a CR z 12.2.2009:
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestvný ruch:
•

odporúča na najbližšie zasadnutia komisie zavolať p. Sninského aby prezentoval
víziu prekrytia bazéna a svoju predstavu o tom, ako a koľko finančných
prostriedkov preinvestuje na plážovom kúpalisku v r. 2009

Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 4
Hlavný kontrolór města - Ing. Odor informoval prítomných o prebiehajúcej kontrole roka
2008 týkajúcej sa tlače propagačných materiálov a prezentácie mesta.
K bodu 5
Pani Machunková podala informáciu o pripravovanej akcii Župné leto, ktorá je akciou
Banskobystrického samosprávneho kraja a pripravuje sa na mesiac máj 2009. Ďalej zdôraznila
potrebu lepšej propagácie mesta na tejto akcii so zameraním sa na cestovný ruch.
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 2/2009 – Komisie RR, MV a CR z 12.2.2009:
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestvný ruch:
•

odporúča Mestu Banská Bystrica maximálne sa sústrediť, a to finančne aj
organizačne, na akciu „Župné leto“

•

oceňuje účasť mesta Banská Bystrica na výstavách v Prahe a Bratislave, ako aj
prezentáciu a stav propagačných materiálov, ktoré tam boli za mesto prezentované

Hlasovanie:
K bodu 6

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0
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(6/0/0)

Pán Motyčka informoval o plánovanom zasadnutí približne sto zástupcov cestovných
agentúr v rámci Asociácie cestovných agentúr, ktoré by sa malo uskutočniť v Hoteli Lux
začiatkom apríla 2009.
K bodu 7
Predseda komisie - p. Motyčka informoval prítomných, že sa preskúmava možnosť
osvetlenia hradieb. Tiež prebiehajú rokovania s pánom Smädom o vytvorení bezbariérovej trasy
v centre mesta.
Pán Apfel informoval o príprave projektu rekonštrukcie turistického chodníka
Harmanecká jaskyňa – Kráľova studňa.
Pán Patúš zdôraznil potrebu budovania cyklotrás a tiež upozornil na potrebu stanovenia
si priorít v rámci aktivít cestovného ruchu. Pán Kazík vyzdvihol snahy mesta o vybudovanie
cyklotrasy medzi Bystricou a Zvolenom.
Pán Patúš ďalej zdôraznmil myšlienku zavedenia turistickej karty mesta, v rámci ktorej
by sa mohli popri zľavách na vstupnom do múzeí a galérií poskytovať zľavy aj na doprave. Pani
Machunková podotkla, že na výrobu turistickej karty sú vysoké náklady a informovala, že mesto
Nitra už tieto turistické karty v prevádzke má, a to nielen pre turitov, ale aj pre občanov mesta.
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 3/2009 – Komisie RR, MV a CR z 12.2.2009:
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestvný ruch:
•

žiada do najbližšieho zasadnutia komisie pána viceprimátora Kazíka o informácie o
prípravných prácach na vydanie turistickej karty mesta

Pani Machunková na záver informovala o účasti KIS BB na pripravovanom Svetovom
dni sprievodcov, ktorý sa uskutoční dňa 21.2.2009 o 14.00 na Námestí SNP, pričom sú
pripravené štyri okruhy, medzi ktoré je zaradená aj zrekonštruovaná Kalvária.
Záver
Ľubomír Motyčka, predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za
účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončil.
V Banskej Bystrici dňa 18.2.2009
Zapísala: Ing. Vladimíra Krátka
Upravila: Ing. Katarína Němcová

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

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