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

Zápisnica č. 06/2015
Zápisnica č. 06/2015
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

26.máj 2015, Europa SC, Banská Bystrica
Ľubomír Motyčka – predseda komisie
prítomní – 8 členov z radov poslancov
prítomní – 2 členovia z radov neposlancov
prizvaní
(viď prezenčná listina)

Program:
•
1. Otvorenie
•
2. Žiadosti o dotácie zaevidované ku dňu zasadania komisie
•
4. Diskusia
•
5. Záver
Rokovanie:
K bodu 1:
Predseda komisie Ľubomír Motyčka privítal členov komisie a p. viceprimátora Turčana, ospravedlnil
neprítomných a informoval, že p.Konárik bude meškať. Z tohoto dôvodu nebol p. Konárik prítomný počas
hlasovania. Komisia bola uznášaniaschopná.
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€. V
zmysle Uznesenia č. 18, Zápisnica č. 5/2015, bola komisia oboznámená s výsledkom stretnutia obidvoch
spoločností, ktoré plánujú usporiadať dve podujatia podobného charakteru, jeho záverom bolo, že podujatia
spájané nebudú. Nasledovala diskusia o tom, či bude podujatie spoločnosti LEDeco Solution podporené zo
strany mesta Banská Bystrica. P. Pěč uviedol, že OOCR vyčlenila na túto show finančné prostriedky v sume 9
000€ a naďalej sú otvorené aj iné možnosti financovania, na ktorých výsledok sa toho času čaká. P. Drábiková
oznámila, že z rozpočtu Oddelenia cestovného ruchu by bolo možné uvoľniť finančné prostriedky vo výške 1
000€, a že na 2. júna 2015 je naplánované stretnutie so zástupcami spoločnosti LEDeco Solution a odd.
cestovného ruchu.
Prítomní členovia komisie hlasovali na podnet predsedu komisie na otázku, či má byť spoločnosti LEDeco
poskytnutá dotácia:
Za: 0
Proti: 2
Zdržalo sa: 7
Uznesenie 27/2015: Komisia na základe hlasovania väčšiny členov komisie neodporúča schváliť dotáciu.
- OZ Banskobystrický geomontánny park, názov projektu: Poskytnutie dotácie v sume 2 000€ na ženský banícky
odev pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ktorý pripomenie históriu baníctva.
P. Pěč informoval, že OOCR schválilo dotáciu v sume 5 000€.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 28/2015: Komisia odporúča schváliť dotáciu v sume 1 000€
- OZ Terra Montanae, názov projektu: Výroba pamätných medailí k projektu Barborská cesta, každý účastník,
ktorý absolvuje celú Barborskú cestu, ktorej začiatok i koniec je na území mesta Banská Bystrica, by ju dostal na
pamiatku. Dotácia je žiadaná v sume 1 827€ a bola by použitá na výrobu pamätných medailí.
P.Pěč informoval komisiu o fakte, že uvedené OZ získava dotáciu z OOCR v sume 4 000€, pričom jednou z
položiek je aj výroba odznakov (odznaky sú rozdávané pútnikom v registračných miestach po prejdení minimálne
9miest). P. Turčan sa opýtal, či pamätné medaily budú spoplatňované, alebo budú združením rozdávané
zadarmo. P. Drábiková informovala, že podľa jej dostupných informácií v prípade získania dotácie budú
účastníkom Barborskej cesty venované zadarmo, ale len tým, ktorí ju prejdú celú, dôkazom čoho je bedeker s 29
pečiatkami, ktorý si každý účastník zakúpi u zmluvných partnerov, napríklad v Banskej Bystrici je to Informačné
centrum. P. Laššáková položila otázku, či má spomínané OZ nejaké finančné zdroje, keďže z dostupných
informácií, ktoré odzneli vyplýva, že nemá žiadne finančné prostriedky. P. Drábiková odpovedala, že finančné
prostriedky získava z členského. Vo väčšej miere združenie fungovalo na základe dobrovoľných príspevkov,
sponzoringu ako i dobrovoľníckej práce.
Hlasovanie:

Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 29/2015: Komisia odporúča schváliť dotáciu v sume 1 000€
- Rada študentov mesta, projekt s názvom Mapa mesta Banskej Bystrice. V zmysle Uznesenia č. 24/2015 zo
zasadnutia komisie zo dňa 28.apríla 2015, kedy si prítomní členovia vyžiadali podrobnejšie informácie o projekte,
bola predložená vzorka mapy.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 30/2015: Komisia odporúča schváliť dotáciu v sume 1 000€
K bodu 3:
V nasledujúcej diskusii predseda komisie požiadal p. Laššákovú o informácie ohľadom Anderleho múzea.
Uviedla, že sa uvažovalo o priestoroch Barbakanu, avšak je to ťažko technicky zrealizovateľné. Do úvahy by
prichádzal priestor na Radnici, a to s určitými stavebnými úpravami. Konečným miestom by mal byť Robotnícky
dom, s čím sa ale prevádzkovatelia múzea nestotožňujú.
Členovia komisie diskutovali aj o Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, vzhľadom na fakt, že z posledného
zasadnutia MsZ vyplynul návrh na poslanecký prieskum a na audit v uvedenom zariadení. Slova sa ujal p.
Konárik, zmienil sa o možnostiach mystery shoppingu, ktorého výsledkom býva spravidla objektívny záver
preverovaného subjektu. Ako však následne zúčastnení skonštatovali, prekážkou by bola otázka úhrady
nákladov spojených s profesionálnymi agentúrami zabezpečujúcimi služby podobného charakteru. K uvedenej
téme bolo spomenuté, že plážové kúpalisko nemá dlhodobú koncepciu a malo by byť využívané celoročne.
Podľa dostupných informácií je v pláne trať pre korčuliarov, v zime pre bežkárov, tieto informácie však nie sú
podložené žiadnou reálnou štúdiou.
Záverom sa komisia zhodla na tom, že výsledky auditu môžu byť rozhodujúcim faktorom v ďalšom postupe.
K bodu č.4
Predseda komisie sa rozlúčil s prítomnými, bol určený dátum ďalšieho zasadnutia - 9.júna 2015 o 15.00h, v
zasadačke Mestského úradu. O bodoch programu bude komisia informovaná v pozvánke.
V Banskej Bystrici 28.mája 2015
Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

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

