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

Zápisnica č. 03/2016
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:
Účasť členov na zasadnutí:

08. marec 2016, zasadačka č. 290, budova MsÚ
Ľubomír Motyčka – predseda komisie
prítomní – 6 členovia z radov poslancov
prítomní – 3 členovia z radov neposlancov
prizvaní
(viď prezenčná listina)

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácia z pracovného stretnutia k zápisu do zoznamu UNESCO (p. Klus a p. Gender)
Príprava plážového kúpaliska na letnú sezónu (p. Sninský)
Laskomerské singletraily ( OZ KoLesom)
Rôzne
Záver

Rokovanie:
K bodu 1:
Predseda komisie privítal prítomných členov komisie a pozvaných hostí. Z časových dôvodov navrhol zaradiť bod č. 3 ako
prvý v poradí, s čím prítomní súhlasili.
K bodu 3:
Slovo dostal konateľ spoločnosti Aqualand Slovakia s.r.o., ktorá prevádzkuje Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, MUDr.
Juraj Sninský. Ten predstavil M. Moronga, manažéra PK a M. Pavlu, marketingového manažéra PK. Za Petičný výbor privítal
jeho zástupkyňu p. Bučkovú. Členovia komisie a prizvaní hostia mali možnosť si pozrieť prezentačné video o Plážovom
kúpalisku. V nasledujúcej krátkej prezentácii MUDr. Sninský oboznámil zúčastnených o stave PK a plánoch pre sezónu
2016. Začiatok otvorenia sezóny je v zmysle platnej zmluvy naplánovaný na 1. jún 2016. V pláne je celoročná prevádzka PK,
ďalej opravy a odstraňovanie nedostatkov vyplývajúcich z minuloročných zistení, ako napríklad vyčistenie jazera, opravy
bazénov, dokúpenie ležadiel, obnova technického parku (nákup vysávačov), orez stromov, nové nátery, rozšírenie atrakcií a
služieb pre deti. V prevádzke by mali byť všetky stánky spoločne s externými prevádzkovateľmi. Je naplánovaný nový
produkt - systém zliav vstupného s názvom weeCONOMY. Ako poznamenal, hlavným cieľom je najmä zvyšovanie turizmu v
Banskej Bystrici a byť regionálnym kúpaliskom. Prioritami sú však aj čistá voda, bezpečnosť kúpajúcich, skrátenie čakacej
doby pri stánkoch s občerstvením. Na otázku p. Kasovej, aké sú plány na zimnú prevádzku, MUDr. Sninský odpovedal, že je
pripravený 900m okruh určený na rôzne športové aktivity. Okruh bude z bezpečnostných dôvodov otvorený až po zatvorení
bazénov. V celoročnej prevádzke sú aj badmintonové kurty a bowlingové dráhy. P. Konárik poznamenal, že oproti minulosti
nastal posun a PK je jednou z príležitostí, ako prilákať návštevníkov. Zaujímalo ho, ako je myslená celoročná prevádzka,
keďže otvorenie je naplánované na 1.6.2016. Odpovedal MUDr. Sninský – otvorenie 1.6.2016 znamená otvorenie hlavnej,
letnej sezóny. Ďalšou otázkou bolo, či sa plánuje pri celoročnej prevádzke aj nejaká ponuka reštauračných služieb pre
návštevníkov – rodiny s deťmi. Vzhľadom na už fungujúcu prevádzku badmintonovej haly a bowlingovej dráhy sú v týchto
priestoroch k dispozícii nielen občerstvovacie služby, ale i sociálne zariadenie, odpovedal MUDr. Sninský. K otázke
parkovacích miest ako aj znečisteniu parkoviska p. Sninský uviedol, že je naplánované prepojenie PK mostnou konštrukciou
s parkoviskom nachádzajúcim sa v areáli Hotela Dixon a problémom znečistenia, vznikajúcim najmä mimo prevádzky PK,
bude venovaná zvýšená pozornosť. P. Patráša zaujímala možnosť získania spätnej väzby od návštevníkov prostredníctvom
formulárov napr. pri predaji lístkov. Podľa vyjadrenia manažéra PK bolo toto realizované už minulý rok a podarilo sa získať
približne 300 podnetov, ktoré sa spracúvajú. Predseda komisie poďakoval za informatívnu správu a rozlúčil sa s pozvanými
hosťami.
Uznesenie č. 7/2016:

Členovia komisie berú na vedomie informáciu spoločnosti Aquland Slovakia, s.r.o. a želajú úspešnú sezónu.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 4:
Pozvanie na zasadnutie komisie prijali aj zástupcovia občianskeho združenia KoLesom, p. Krnáč a p.Weiterschütz, ktorí
predstavili projekt Laskomerské singletraily. Ide o sieť starých lesných chodníkov, ktoré sú prispôsobené jazde na horskom
bicykli a sú vhodné aj pre začiatočníkov. Prevažne sú orientované smerom dole kopcom, s prírodnými prekážkami.
Základom sú turistické chodníky, ktoré však neboli udržiavané, nie sú značené a podľa osobných skúseností p. Krnáča nie
sú dostatočne turistami využívané. Ich majoritným vlastníkom sú Mestské lesy. T.č. už tretiu sezónu prebieha úprava tratí,
ktorých má byť spolu 6, pre odhadovaný počet 3-5 tisíc cyklistov z okolia. V pláne je vytvoriť tzv. základňu s prípadným
servisom, resp. požičovňou alebo občerstvením. Ako úspešný príklad obdobného projektu uviedol Rychlebské stezky, kde
preukázateľne vzrástol počet návštevníkov v regióne Zámerom je i nadviazanie spolupráce s inými subjektami, o.i. aj s
Mestom Banská Bystrica a Oddelením cestovného ruchu. V nasledujúcej diskusii na otázku, aké percento ostane pre pešiu
turistiku, p. Krnáč odpovedal, že okrem toho, že pôjde o jednosmerné trasy, bude všetko upravené aj prevádzkovým
poriadkom. Dôvodom, prečo si o.z. KoLesom vybralo práve lokalitu Laskomeru je aj dobrá poloha pri centre mesta.
Zástupcovia občianskeho združenia dali členom komisie do pozornosti webovú stránku http://www.bbbikers.eu/
s podrobnejšími informáciami a záverom dodali, že v mesiacoch máj - jún je naplánované oficiálne otvorenie 2 trás.
Uznesenie č 8/2016:
Komisia berie na vedomie informácie o.z. KoLesom a odporúčajú Mestu i OOCR pomoc s propagáciou projektu.
Hlasovanie:
Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2:
Predseda komisie odovzdal slovo p. Genderovi. Ten v krátkosti informoval o uvoľnení finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta na dve aktivity z PHSR, a to „Po stopách architekta Hudeca“ a k zápisu do UNESCO. Po nedávnom stretnutí s p.
primátorom sa vypracováva harmonogram a bude vytvorená pracovná skupina s viacerými členmi. Do konca roka by mal byť
pripravený materiál s konkrétnymi krokmi na zápis do UNESCO ako aj špecifikované lokality. Ohľadom projektu „Po stopách
Hudeca“ za získané finančné prostriedky bude vypracovaná dokumentácia na získanie stavebného povolenia na osadenie
busty v parčíku pred Hungáriou. Návrh bude odprezentovaný pred stavebnou komisiou. Z Integrovaného regionálneho
operačného programu sa plánuje financovanie parčíkov a fontán na území mesta.
Členom komisie pripomenul stretnutie vedenia mesta ohľadom Medeného hámra, ktoré sa konalo v auguste 2015. Podľa
jeho informácií by mohli majitelia Medeného hámra byť otvorení novým rokovaniam.
Uznesenie č 9/2016:
Komisia berie na vedomie informácie p. Gendera o zápise do UNESO a vedeniu mesta odporúčajú obnoviť rokovania s
majiteľmi Medeného hámra za účasti pamiatkového úradu.
Hlasovanie:
Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 5:
Predseda komisie poprial pekný Medzinárodný deň žien.
K bodu 6:
Po skonštatovaní, že termín nasledujúceho zasadnutia je určený, sa p. Motyčka rozlúčil s prítomnými členmi a požiadal ich o
zaslanie tém do programu.
V Banskej Bystrici 11. marca 2016

Zapísala: Ľ. Krajči Konzelmannová

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

