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

Zápisnica č. 01/2015
Dátum a miesto konania:

03. február 2015, zasadačka č. 250 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedla:

Ľubomír Motyčka - predseda komisie

Účasť členov na zasadnutí:

prítomní – 6 členovia z radov poslancov
neprítomní – 1 členka z radov poslancov
ospravedlnení – 1 členka z radov poslancov
(viď prezenčná listina)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Predstavenie predsedu a nových členov komisie
Predstava a návrhy plánu činnosti komisie
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu 1
Predseda komisie Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a ospravedlnil neprítomných
členov komisie.
K bodu 2
Predseda komisie Ľubomír Motyčka predstavil nových členov komisie a pozvaných
hostí, vrátane primátora a zástupcu primátora mesta.
Zároveň navrhol na funkciu podpredsedu komisie doc. PhDr. Martina Klusa, PhD.,
MBA, s tým, že by mal prioritne na starosti oblasť medzinárodných vzťahov, kde bude nutná
úzka kooperácia s Mgr. Zuzanou Kučerovou, vedúcou referátu Radnice a zahraničných
vzťahov.
Uznesenie č. 01/2015
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch jednohlasne
zvolila za podpredsedu komisie doc. PhDr. Martina Klusa, PhD., MBA.
Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
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K bodu 3
Predseda komisie Ľubomír Motyčka otvoril tému zamerania činnosti komisie v tomto
volebnom období, prítomní sa uzniesli na niekoľkých kľúčových témach.
Uznesenie č. 02/2015
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch jednohlasne
schválila uvedené témy ako prioritné a bude sa nimi zaoberať už na najbližšom zasadnutí
komisie:
1. Tlačené propagačné materiály– úlohou je dohodnúť sa čo a v akom objeme sa bude tlačiť
2. Propagácia cez internet – aktuálny stav v tejto oblasti pripraví Ing. Karol Konárik
3. Radničné noviny – v akom stave je ich vydávanie a čím by sme tam mohli pravidelne
z oblasti cestovného ruchu prispievať
4. Turistické chodníky a cyklotrasy
5. Plážové kúpalisko
6. Fontány
Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 4
V bode „Rôzne“ sa otvorila téma rekonštrukcie fontán, predseda komisie sa pýtal, či
budú na to reálne peniaze. Odpovedal mu zástupca primátora mesta Mgr. Jakub Gajdošík
informáciou, že v rámci Ministerstva kultúry SR je možné čerpať granty v desaťtisícoch eur
prostredníctvom programu „Obnov si svoj dom“, aktuálne sa zisťuje, či bude možné z tohto
programu aj na tento účel čerpať finančné prostriedky.
Predseda komisie riešil už aj otázku oživenia vodného žľabu v Rakytove, takisto bol
na rokovaní s riaditeľom VEOLIE, v Harmaneckej doline vzniká nová atraktivita tým, že sa
tvoria z vodojemov kvaple, okrem Harmaneckej jaskyne bude teda aj kvapľová jaskyňa.
Na tému oživenia „slovenského safari“ hovoril s riaditeľom Mestských lesov.
Takisto bola diskutovaná téma plážového kúpaliska, v predchádzajúcom volebnom
období pod pracovným názvom „More“. Vedúca Odboru propagácie mesta Mgr. Karin
Graciasová Šikulová informovala o tom, že prvá časť zaznamenala projekt a na ďalšie
pokračovanie už neboli vyčlenené finančné prostriedky. Zaznely hlasy aj za využitie jazera
počas zimných mesiacov či za vrátenie polovice areálu /ľavej časti/ mestu. Ing. Karol
Konárik uviedol, že projekt revitalizácie ľavej časti plážového kúpaliska už na meste raz bol.
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Vedúca Odboru propagácie mesta informovala aj o značke VISIT BB, licencii
na fotografie a tiež prebiehajúcom spore vo vzťahu k autorstvu niektorých fotografiií
s jedným zo zhotoviteľov. Zástupca primátora mesta ocenil kvalitu a prevedenie
fotografických podkladov.
K téme doplnenia členov komisie o neposlanov sa vyjadrilo niekoľko diskutujúcich.
Je potrebné zvážiť či jednotlivých odborníkov navrhúť ako členov komisie – neposlanov resp.
či ich len prizývať k jednotlivým odborným témam. Členovia komisie sa dohodli, že
do 13. februára je potrebné poslať návrhy na členov komisie – neposlancov s odôvodnením.
K bodu 5
Pán primátor Ján Nosko v diskusii uviedol, že je dôležité, aby sa nastavili pravidlá
vzájomnej spolupráce s OOCR Stredné Slovensko, aby sa neduplikovali propagačné
materiály a taktiež upozornil na synchronizáciu podujatí.
Zástupca primátora mesta Mgr. Jakub Gajdošík vyzdvihol dôležitosť zhromažďovania
informácií o všetkých podujatiach /akciách/ konaných v meste na jednom mieste, túto
ambíciu má naplniť portál www.podujatiabb.sk.
K bodu 6
V závere prebehla ešte krátka diskusia, termíny ďalších zasadnutí komisie boli
po vzájomnej dohode stanovené nasledovne:
Uznesenie č. 03/2015
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch stanovila termíny
najbližších zasadnutí komisie nasledovne:
03. marec 2015 – odborné témy /bude prizvaný aj Ing. Pavol Gender/
17. marec 2015 – špeciálne zasadnutie k rozpočtu mesta
Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Predseda komisie Ľubomír Motyčka poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie
ukončil.
V Banskej Bystrici: 10.02.2015
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa

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