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

Zápisnica č. 08/2015
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

Program:
•
•
•
•

28. júl 2015, zasadačka č. 250, budova MsÚ
Ľubomír Motyčka – predseda komisie
prítomní – 3 členovia z radov poslancov
prítomní – 1 člen z radov neposlancov
prizvaní
(viď prezenčná listina)

1. Otvorenie
2. Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta BB (ďalej len PHSR)
3. Rôzne – diskusia
4. Záver

Rokovanie:
K bodu 1:
Predseda komisie Ľubomír Motyčka privítal členov komisie a p. viceprimátora Turčana. Predstavil p. Jančovú ako
novú vedúcu odboru propagácie mesta a p. Pastorka ako nového vedúceho Oddelenia cestovného ruchu.
K bodu 2:
Predseda komisie odovzdal slovo p. Briedovi, ktorý prítomným členom komisie odprezentoval súčasný stav
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica.
Uviedol, že dokument je rozdelený do troch prioritných oblastí, do ktorých patria príslušné programy z
programovej štruktúry mesta. Celý program je zároveň vytvorený tak, aby bol v súlade s rozpočtovým
programom mesta. Informoval, že v prípade rôznych okolností bude možné do dokumentu vstúpiť aj v
budúcnosti.
Podrobnejšie odprezentoval prioritu Rozvoj cestovného ruchu, zodpovedných partneroch v jednotlivých bodoch,
financovanie, východiskovú a merateľnú hodnotu.
K bodu 3:
O slovo požiadal p. Gender a dotazoval sa na Medený hámor. Podľa p. Turčana však z dôvodu súkromného
vlastníctva spomínaného objektu nie je možné tento zaradiť do PHSR. Kancelária primátora plánuje vyvolať
stretnutie so súčasným majiteľom z dôvodu vytýčenia ďalšieho postupu ohľadom prípadných možností. P. Klus
požiadal p. Turčana o možnosť zúčastniť sa spomínaného stretnutia.
Navrhol, aby bola do aktivít PHSR zaradená aj aktivita na počesť tvorby architekta L. Hudeca. P. Turčan uviedol,
že Komora architektov plánuje odovzdávať ocenenia s názvom „Cena L. Hudeca“.
K bodu 4:
Predseda komisie p. Motyčka požiadal členov komisie o naštudovanie PHSR a zaslanie pripomienok priamo
jemu do 10 dní na jeho mailovú adresu motycka@cestovate.eu Rozlúčil sa so zúčastnenými. Termín
najbližšieho zasadnutia bude oznámený dodatočne.

V Banskej Bystrici 29. júla 2015
Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

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

