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

Zápisnica č. 12/2015
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

Program:

08. decmeber 2015, zasadačka č. 250, budova MsÚ
Ľubomír Motyčka – predseda komisie
prítomní – 6 členovia z radov poslancov
prítomní – 3 členovia z radov neposlancov
prizvaní
(viď prezenčná listina)

1. Otvorenie
2. Prezentácia BBGMP a rady študentov mesta Banská Bystrica
3. Rozpočet na rok 2015
4. PHSR
5. Vstup mesta do spolku CIVINET
6. Prezentácia projektu otočného pódia
7. Rôzne
8. Záver
Rokovanie:
K bodu 1:
Predseda komisie Ľubomír Motyčka privítal členov komisie a úvodom skonštatoval, že komisia je
uznášaniaschopná.
K bodu 2:
Na požiadavku zástupkyne Banskobystrického geomontánneho parku bol program zasadnutia upravený.
Pozvanie na zasadnutie komisie prijala Ing. Iveta Kavčáková, zastupujúca BBGMP. Prítomným členom komisie
spolu s kolegyňou odprezentovali výsledok projektu „Ženský banícky odev v cestovnom ruchu“, ktorý bol finančne
podporený mestom Banská Bystrica vo forme dotácie v tomto kalendárnom roku. Zároveň poskytli informácie
o význame geoparku, jeho funkciách a informovali o tom, že členské štáty UNESCO na svojej 38. generálnej
konferencii konajúcej sa dňa 17.novembra 2015, ratifikovali vznik novej kategórie UNESCO Globálny geopark.
Rada študentov mesta sprostredkovane poslala výtlačok mapy mesta Banská Bystrica, ktorý bol rovnako
podporený formou finančnej dotácie z rozpočtu mesta Banská Bystrica.
K bodu 3:
Slovo odovzdal predseda komisie p. Pastorkovi. Ten v krátkosti informoval o tom, že rozpočet je stále v procese
tvorby, a to v súlade s PHSR. Okrem iného má oddelenie CR naplánovaný redesign web portálov, zvýšenie
počtu reklamných plôch v meste, vyčlenené budú i položky na podporu kampaní na sociálnych sieťach.
K bodu 4:
Slovo dostal p. Brieda. Ten súhlasil s p. Pastorkom, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 je napĺňanie aktivít v
oblasti CR plne v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. P. Gender sa dotazoval na
financovanie zelene a trávnatých plôch v meste. P. Brieda informoval o projektoch, ktoré túto oblasť riešia a o
aktuálnych a pripravovaných výzvach.
Ďalšia otázka p. Gendera smerovala k Medenému hámru, odpoveď prisľúbil p. Gajdošík.
K bodu 5:
Opäť odpovedal pán Brieda. Mesto Banská Bystrica plánuje vstúpiť so spolku CIVINET. Je to združenie miest
Českej a Slovenskej republiky na podporu integrovaného riešenia mestskej mobility pre čistejšiu a udržateľnú
dopravu, podporovaný Európskou komisiou. Je to otvorený spolok miest, regiónov a ďalších partnerov z Českej a
Slovenskej republiky, ktorého cieľom je podporovať, propagovať a sprostredkovať dialóg a spoluprácu medzi
miestnymi autoritami, štátnou správou, samosprávou a Európskou komisiou na tému udržateľnej mobility s
prihliadnutím k situácii a platnej legislatíve v oblasti dopravy v Česku a Slovensku. Predmetom hlavnej činnosti
CIVINET je verejne prospešná činnosť.

K otázke členského príspevku sa dotazoval p. Malachovský. Odpovedal p. Brieda – nie je predpoklad, že sa
členské bude uhrádzať.
Uznesenie č. 37/2015
Komisia berie na vedomie informáciu o vstupe mesta Banská Bystrica do spolku CIVINET a odporúča MsZ
schváliť vstup.
Hlasovanie: za jednotne
K bodu 6:
Pozvanie na zasadnutie prijal člen Komisie MsZ pre kultúru, informatiku a ZPOZ p. Mičev, ktorý na požiadanie
členov komisie odprezentoval projekt otočného pódia v Parku pod SNP. Projekt by mal slúžiť nielen na
každoročné oslavy SNP, ale i na ostatné podujatia organizovane v meste Banská Bystrica, keďže mesto i VÚC
vynakladá ročne nemalé finančné prostriedky na výstavbu pódií počas podujatí. P. Mičev vysvetlil súčasnú
situáciu s ohľadom na vlastnícke práva majiteľov pozemkov, kde by otočné pódium malo stáť. Boli vypracované i
štúdie na odhad kapacitných možností Parku. I keď financovanie samotného projektu ešte nie je vyriešené,
pričom sa stále hľadajú zdroje finančného krytia, p. Mičev sa vyjadril, že participovanie mesta Banská Bystrica je
vítané. Nasledovala diskusia o výhodách a nevýhodách projektu.

K bodu 7:
P. Motyčka odovzdal slovo p. Jančovej a požiadal ju o informáciu k ITF Slovakia Tour. Ide o veľtrh v oblasti CR,
koná sa v Bratislave v dňoch 28.-31.januára 2016 a budúci rok sa na ňom mesto Banská Bystrica aktívne
zúčastní spoločne s OOCR Stredné Slovensko. Komisie MsZ (pre RR, MV a CR a pre kultúru, informatiku a
ZPOZ) by mali možnosť zúčastniť sa uvedeného veľtrhu ITF Slovakia Tour 2016 formou jednodňového
autobusového zájazdu, v rámci výjazdových rokovaní. Budú oslovené aj ostatné subjekty pôsobiace v oblasti CR
v meste Banská Bystrica. Viac informácii bude zaslaných čoskoro.
Zároveň si dovolila pozvať prítomných na Ples mesta Banská Bystrica, ktorý sa bude konať dňa 15.januára 2016
v hoteli Lux.
K bodu 8:
Predseda komisie sa rozlúčil s prítomnými, poprial im príjemné sviatky. Termín nasledujúceho zasadnutia bude
oznámený dodatočne.
V Banskej Bystrici 10.decembra 2015

Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

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

