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

Zápisnica č. 01/2016
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

13. január 2016, zasadačka č. 290, budova MsÚ
doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA – podpredseda komisie
prítomní – 5 členovia z radov poslancov
prítomní – 4 členovia z radov neposlancov
prizvaní
(viď prezenčná listina)

Program:
•

•
•
•
•

1. Otvorenie
2. Schvaľovanie kritérii na posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta
3. Prerozdelenie dotácií
4. Rôzne
5. Záver

Rokovanie:
K bodu 1:
Z dôvodu neprítomnosti p. predsedu komisie zasadnutie otvoril a viedol podpredseda komisie p. Klus. Úvodom pozdravil
prítomných členov a požiadal tajomníčku komisie o vysvetlenie dôvodu mimoriadneho zasadnutia. Tajomníčka komisie
informovala o dočasnej práceneschopnosti predsedu komisie, ako aj o lehote vyplývajúcej zo Všeobecne záväzného
nariadenia č. 10/2015 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Banská Bystrica na prerozdelenie dotácií. Termín
prerozdelenia je v zmysle platného VZN 1 kalendárny mesiac po schválení rozpočtu mesta. O slovo sa prihlásil p.
viceprimátor Turčan a doplnil, že dôvodom stanovenia uvedeného termínu je fakt, že časť podujatí podporovaných z
rozpočtu mesta sa koná už v januári.
K bodu 2:
P. Klus zosumarizoval kritéria Komisie Msz pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch, ktoré boli
vypracované členmi komisie v zmysle uznesenia č. 269/2015-MsZ z 3. novembra 2015 a ktoré boli zverejnené k 31.12.2015.
Kritériá sú nasledovné:
·
charakter projektu a vhodnosť jeho zaradenia do Komisie pre medzinárodné vzťahy, regionálny rozvoj a cestovný ruch
(a teda či je orientovaný napr. na pozdvihnutie povedomia o meste/regióne, skvalitnenie resp. rozšírenie služieb cestovného
ruchu, regionálny rozvoj, rozšírenie a skvalitnenie medzinárodných vzťahov mesta a pod.)
·
jedinečnosť, inovatívnosť a prínosnosť projektu pre mesto a jeho obyvateľov
·
jasne definovaný cieľ projektu a prostriedky na dosiahnutie cieľa, resp. ich vzájomné prepojenie
·
cieľová skupina (na koľko ľudí a aký typ ľudí bude mať realizácia projektu dopad - skupina ľudí, mestská časť, mesto ako
celok, región, zahraničie a pod.)
·
výška a oprávnenosť nákladov, ako aj technické prevedenie realizácie projektu
·
efektívnosť využitia poskytnutých finančných prostriedkov mesta (posúdenie pomeru užitočnosti a hospodárnosti
projektu)
·
spolupráca s inými subjektmi a prípadne zahraničnými partnermi (tzv. sieťovanie subjektov)
·
tradícia podujatia
·
skúsenosti žiadateľa s podobnými projektmi
·
história podpory projektu z rozpočtu mesta v minulých rokoch
·
referencie o žiadateľovi resp. organizátorovi z posledných akcii od spolupracujúcich subjektov a cieľovej skupiny
Podpredseda komise požiadal o hlasovanie.
Uznesenie č. 1/2016:
Komisia odsúhlasila uvedené kritéria.
Hlasovanie:
Za: 10

K bodu 3:
Členovia komisie obdržali sumár žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 a po diskusii pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých
projektoch a podujatiach v súlade so schválenými kritériami na posudzovanie žiadostí.
1. Terra Montanae, o.z. IČO: 42315018, projekt "Vybudovanie nástupného bodu Barborskej cesty od 31.3.2016. BC je
úspešne zahájený projekt CR a je potreba vybudovania nástupného miesta vo forme reprezentatívneho miesta začiatku
cesty. Súlad s aktivitou PHSR 2015-2023 – aktivita 1.12.7. - vybudovať nástupný bod Barborskej cesty." Požadovaná výška
dotácie 5 200€.
Hlasovanie:
Za: 10
Uznesenie č. 2/2016:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť dotáciu v požadovanej výške 5 200€. Dotácia sa poskytuje za účelom
vybudovania nástupného miesta začiatku cesty v projekte Barborská cesta na území mesta Banská Bystrica.

2. Fytohorehron, shr, IČO: 42006449, projekt "Dotlač publikácie Sprievodca regionálnymi liečivými rastlinami. Cieľom je
zvýšiť vedomostnú úroveň v používaní lokálnych liečivých rastlín a tiež prispieť k zviditeľneniu bystrického regiónu v oblasti
CR. Publikácie je preložená aj do AJ." Požadovaná výška dotácie 1 200€.
Hlasovanie:
Za: 10
Uznesenie č. 3/2016
Komisia odporúča schváliť dotáciu v požadovanej výške 1 200€. Dotácia sa poskytuje za účelom dotlače publikácie
Sprievodca regionálnymi liečivými rastlinami, pod podmienkou verejnej prezentácie publikácie a zároveň poskytnutím 20ks
uvedenej publikácie pre Mesto Banská Bystrica.
3. Art Spektrum BB, o.z., IČO: 42305918, projekt sa skladá z niekoľkých častí: 1. Banícka univerzita-určená žiakom od 9-14
rokov so záujmom o banícku históriu. 2. OBSADENÉ pre banícku históriu... - inštalácia apropriovaných objektov s
historickými hodnotami (banícke vozíky vyrobené, pozvážané a prepožičané z rôznych miest či múzeí). 3. Banícky folklór:
hudba, tanec, odev, výtvarný prejav. Poždovaná výška dotácie 15 000€.
Hlasovanie:
Za: 9

Zdržal sa hlasovania: 1

Proti: 0

Uznesenie č. 4/2016:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške 5 610€. Dotácia sa poskytuje za účelom technicko organizačného zabezpečenia projektu ...Obsadené pre banícku minulosť.
4. Cech hostinských Banská Bystrica, o.z. IČO: 42198933, projekt "Vínšpacírka 2016. Degustácia vín, prezentácia
lokálnych produktov, regiónu, mesta. Charitatívna zbierka z predaja vín. T: 30.apríl 2016". Požadovaná výška dotácie 4
000€.
Hlasovanie:
Za: 9

Nehlasoval: 1

Proti: 0

Uznesenie č. 5/2016
Komisia odporúča schváliť dotáciu v požadovanej výške 4 000€. Dotácia sa poskytuje za účelom technicko-organizačného
zabezpečenia a propagácie podujatia Vínšpacírka 2016.
5. STRED, o.z., IČO: 42002753, projekt "Moderná forma letných prázdnin – tanečný kemp, 5 dňový voľnočasový tanečný
workshop, v rámci ktorého sú mladí ľudia vzdelávaní v oblasti tanečnej, kultúrnej, umeleckej. Tanečný kemp je určený
tanečníkom z celého sveta. Viac než 6 hodín tanečných lekcií a tréningov každý deň. Tanečné workshopy, otvorené tréningy,
športové aktivity, diskusie, video ukážky a filmy, regenerácie a wellness, spoznávanie mesta a regiónu. Názov projektu:
Catch The Flava Summer Camp 2016. T: 24. - 28. júl 2016". Požadovaná výška dotácie 3 990€.
Hlasovanie:
Za: 10

Zdržal sa hlasovania: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 6/2016
Komisia odporúča schváliť dotáciu v požadovanej výške 3 990€. Dotácia sa poskytuje za účelom účelom technicko organizačného zabezpečenia podujatia Catch The Flava Summer Camp 2016.

K bodu 4:
Členovia komisie boli opätovne informovaní o možnosti zúčastniť sa veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia, prípadný záujem
o účasť majú možnosť nahlásiť mailovou odpoveďou na kontaktnú osobu.

K bodu 5:
Podpredseda komisie určil termín nasledujúceho zasadnutia na 2. februára 2016 o 14:30h s nasledovným programom:
1. Program činnosti Komisie pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pre rok 2016.
2. Polročný harmonogram zasadnutí Komisie pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch.
Na záver sa rozlúčil sa s prítomnými a poďakoval sa za účasť.

V Banskej Bystrici 18. januára 2016

Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

…...............................................................
doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA
podpredseda komisie

