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

Zápisnica č. 07/2015
Zápisnica č. 07/2015
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

16. jún 2015, zasadačka č. 290, budova MsÚ
Ľubomír Motyčka – predseda komisie
prítomní – 6 členov z radov poslancov
prítomní – 4 členovia z radov neposlancov
prizvaní
(viď prezenčná listina)

Program:
•
1. Otvorenie
•
2. Informatívna správa o stave spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta BB
(ďalej len PHSR).
•
3. Schvaľovanie dotácie
•
4. Plážové kúpalisko
•
5. Stav informačného centra a propagačných materiálov na začiatku leta
•
6. Podujatia súvisiace s cestovným ruchom v letnom období
•
7. Rôzne - diskusia
•
8. Záver
Rokovanie:
K bodu 1:
Predseda komisie Ľubomír Motyčka privítal členov komisie a p. viceprimátora Gajdošíka a skonštatoval, že
komisia je uznášaniaschopná.
K bodu 2:
O slovo požiadal p. Hrádela z Odboru rozvojových aktivít mesta a informoval komisiu o aktuálnom stave PHSR.
Mesto BB chce PHSR verejne prerokovať s obyvateľmi mesta a predložiť ho na prerokovanie aj odborným
komisiám MsZ. Preto Riadiaci tím pre tvorbu PHSR na svojom poslednom stretnutí rozhodol, že verejné
prerokovanie dokumentu PHSR s obyvateľmi mesta sa uskutoční dňa 25.6.2015 o 16,30 hod. na Radnici
v Cikkerovej sieni. Pozvánka na verejné prerokovanie je spracovaná ako dvojstránka v Radničných novinách.
Zároveň Riadiaci tím doporučuje pre lepšiu informovanosť zapojiť do propagovania a prerokovania PHSR aj
výbory mestských častí, aby sa občania oboznámili s týmto dokumentom a prijali ho za svoj ako naozaj dôležitý
rozvojový dokument mesta. Z uvedeného dôvodu spracovateľ vytvoril aj prezentáciu s najdôležitejšími
informáciami o tvorbe a obsahu PHSR, ktorá bude všetkým poslancom prezentovaná na MsZ dňa 23.6.2015.
Dokument po zapracovaní všetkých pripomienok bude predložený odborným komisiám MsZ na
prerokovanie v období júl – september 2015 tak, aby mohol byť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 predložený na schválenie do MsZ v septembri 2015.
Po schválení dokumentu v MsZ Mesto v súlade s legislatívou sa bude plnenie PHSR vyhodnocovať každý
rok. Súčasne sa bude každoročne aktualizovať aj akčný plán PHSR, a to na ďalšie 3 roky. Tu bude možné
dopĺňať
nové aktivity vedúce k naplneniu hlavných cieľov rozvoja mesta. Po schválení PHSR v MsZ Ekonomický odbor
urobí prevodník medzi PHSR a programovým rozpočtom mesta a PHSR sa uvedie do súladu s programovým
rozpočtom. PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2014 – 2023 aj po jeho schválení zostane otvoreným
dokumentom a bude ho možné v prípade potreby kedykoľvek meniť a dopĺňať.
K bodu 3:
Komisia jednotne odhlasovala žiadosť o dotáciu Občianskeho združenia Priatelia starého divadla na podujatie s
názvom Anderleho Radvaň 2015, Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla. Projekt je venovaný
pamiatke Antona Anderleho, poslednému ľudovému bábkarovi na Slovensku.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 31/2015: Komisia odporúča schváliť dotáciu v sume 2 500€
K bodu 4:
Členovia komisie prediskutovali aj stav Plážového kúpaliska v súčasnom stave. Podľa osobných skúseností
viacerých prítomných je stav Plážového kúpaliska nevyhovujúci, rovnako aj vybavenosť je nedostatočná. Do

diskusie sa zapojil aj p. Gajdošík, ktorý navrhol, aby sa poslanci Ms zastupiteľstva stretli v hoteli Dixon za
prítomnosti súčasného majiteľa PK. Zároveň informoval aj o fakte, že poslanci Ms zastupiteľstva prijali uznesenie,
na základe ktorého sa vyčlenia financie na odborný audit PK.
Členovia komisie navrhli prijať nasledovné uznesenie:
Uznesenie 32/2015: Komisia odporúča venovať zvýšenú pozornosť údržbe a stavu parkovísk Plážového
kúpaliska.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 5:
K téme stav propagačných materiálov na začiatku leta sa vyjadrila p. Hrežďovičová, vedúca Informačného
centra. Propagačné materiály sú vyhotovené vo 8 jazykových mutáciách a ich stav je dostačujúci. Zároveň
informovala aj o novinkách, ktoré fungujú od začiatku letnej sezóny, ako napríklad zmena otváracích hodín IC.
K bodu 6:
Predseda komisie informoval prítomných o výstave Medený hámor, ktorá momentálne prebieha na Radnici. P.
Gender uviedol, že ide o diplomové práce študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, okrem súčasného stavu
obsahuje aj návrhy jeho využitia. Podľa p. viceprimátora je sa bude iniciovať stretnutie so súčasným majiteľom.
Komisia odhlasovala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 33/2015: Komisia doporučuje apelovať na Ms zastupiteľstvo, aby vyvíjalo aktivity na záchranu
Medeného hámra.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu č.7
P. Bočkay vyjadril nespokojnosť pri niektorých podujatiach organizovaných v Parku pod pamätníkom SNP, kedy
organizátori zjavne nemajú zabezpečené toalety a z toho dôvodu navštevujú Hotel Lux. Rovnako v niektorých
prípadoch organizátori žiadajú aj pripojenie na elektrický zdroj. P. viceprimátor uviedol, že organizátor má
povinnosť zabezpečiť toalety. V ďalšej diskusii boli spomenuté aj mestské sociálne zariadenia, ich otváracie
hodiny a ich súčasný stav. Komisia následne doporučila prijať nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 34/2015: Komisia odporúča právnu analýzu existujúcej zmluvy medzi súkromným
prevádzkovateľom mestských sociálnych zariadení z dôvodu prípadnej zmeny otváracích hodín a ohľadom
lepšieho označenia.
K bodu 8:
Predseda komisie sa rozlúčil s prítomnými. Počas mesiacov júl a august 2015 komisia nebude zasadať z dôvodu
dovoleniek.
V Banskej Bystrici 22. júna 2015
Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

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

