Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 13.7.2009

Prítomní: Ľubomír Motyčka,, Magdaléna Machunková, MUDr. Jozef Budaj, Ing. Viktor Marko,
Ing. Beáta Hirt, Ľubica Laššáková, prof. Ing. Peter Patúš, Csc.
Ospravedlnení: p. Kazík
Neprítomní: Mgr. Asen Almáši
Prizvaní : Ing. Odor

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o prípravnom procese výberu na logo mesta kontra nedostatok zdrojov na
bezbariérové WC - p. Motyčka
3. Hodnotenie úrovne Radničných novín a návrhy na doplnenie informácií - p. Motyčka
4. Informácia o plážovom kúpalisku - predkladá p. Motyčka
5. Rôzne
6. Záver

Rokovanie :
K bodu 1
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a komisiu oboznámil s návrhom
programu zasadnutia.
prijatý.

K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a bol jednomyslne

K bodu 2
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka opakoval prejednávanie problému zo zasadnutia MsZ
ohľadom tvorby nového loga – poslanci vyjadrili nesúhlas s novým logom, nakoľko Banská
Bystrica má na rozdiel od inych slovenských miest zjednodušený erb, ktorý môže plniť aj funkciu
loga. Zdôraznil, že erb je historicky dané „staré logo“, a preto nie je efektivne v čase finančnej krízy
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vynakladať nemalé financie na tvorbu nového loga. Preto Komisia pre regionálny rozvoj,
medzinárodné vzťahy a cestovný ruch nesúhlasí s postupom pána primátora.
V rámci diskusie boli vznesené ďalšie pripomienky:
prof. Patúš ako uznávaný odborník pre oblasť cestovného ruchu: známe destinácie používajú iné
logo ako je erb, no pokiaľ má slúžiť prevažne na „domáce použitie“, stačí erb
p. Motyčka: VÚC vznikli predčasom ako nový orgán, preto tvorba ich loga má opodstatnenie, za
logo mesta však nesúhlasíme s argumentom p. primátora, že ide o „európsky trend“
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1/2009 – Komisie RR, MV a CR z 13.7.2009:
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestvný ruch:
•

odporúča prerušiť prípravu a výrobu nového loga mesta Banská Bystrica v súčasnej
finančnej situácii, pretože ide pre mesto o neefektívnu a skôr škodlivú činnosť

•

odporúča plánované financie použiť na zabezpečenie bezbariérových WC v centre
mesta pre imobilných

Hlasovanie:

ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(7/0/0)

K bodu 3
Poslanci sa vyjadrovali k úrovni a obsahu Radničných novín (RN):
- stav a úroveň RN sa podstatne zlepšili, no stále je v nich málo aktuálnych informácií a hlavne ide
o nevýrazné informovanie o kultúrnych akciách (písmo veľkosti č. 7 nie je dostatočné na aktívnu
propagáciu akcií)
- rozšírenie o 4 strany nie je zahrnuté v rozpočte na rok 2009 (Ing. Pyšný) – ďalej iinformoval o
príprave mimoriadneho vydania časopisu Permon pri príležitosti Dní mesta: bude vydaných viac
výtlačkov a obsiahnu aj údaje o mestách Zvolen, Kremnica, Sliač, okolité obce – Králiky, Kordíky,
Brusno, Sl. Ľupča, Ľubietová, Tále, Horná a Dolná Mičiná, teda zahrnú širšie okolie. Bežné
vydanie Permonu je v náklade 1 500 ks, mimoriadne vydanie : cca 2 000 -3 000 ks.
- poslanci sa vyjadrovali k možnosti vložiť obsah Permonu ako samostatnú prílohu pre užší okruh
čitateľov do RN, nakoľko Permon je možné prečítať si aj na webovej stránke mesta, čo predstavuje
najlacnejšiu formu poskytnutia špecifických historických informácií
- bola vznesená požiadavka na uvádzanie rôznych link-ov (o akciách v meste, o partneroch a
okolitých obciach – recipročne !), v RN aj na webovej stránke mesta Banská Bystrica
- web kamery umiestnené na Námestí SNP:
zlepšil sa obsah živej panorámy po prebratí zodpovednosti za jej obsah Oddelením obchodu a cest.
ruchu MsÚ, budú umiestnené na Thurzovom dome – odtiaľ je lepší záber na celé námestie
Uznesenie č. 2/2009 – Komisie RR, MV a CR z 13.7.2009:
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestvný ruch:
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•

odporúča prehodnotiť rozšírenie Radničných novín o 4 strany informácií

Hlasovanie:

ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(7/0/0)

K bodu 4
Predseda a poslanci, ktorí navštívili plážové kúpalisko, informovali o súčasnom stave:
- bolo čisté, tráva pokosená, vládol tam relat. poriadok, funguje však len 1 bufet (so slušnou
ponukou stravy), plánované a sľúbené vyhrievané bazény tam nie sú, tobogán je nefunkčný.
Nových ležadiel je asi len 22, čo je príliš málo. V dôsledku fin. krízy sa už neuvažuje ani
s výstavbou aqualandu !
Mesto odsúhlasilo príspevok 12 mil. Sk na vybudovanie šatní, nafukovaciu halu a vyhrievanie
bazéna
Po vzájomnej diskusii poslancov predseda podal návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 3/2009 – Komisie RR, MV a CR z 13.7.2009:
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestvný ruch:
•

odporúča primátorovi mesta prehodnotiť zmluvu o nájme plážového kúpaliska

Hlasovanie:

ZA : 7

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(7/0/0)

K bodu 5
V rámci bodu rôzne členovia komisie diskutovali:
•

predseda komisie poznamenal, že z prebytku rozpočtu boli schválené rôzne aktivity, hoci
podľa neho nie sú pripravené.

•

projektoch Mestských lesov – sú pripravené, ale nezískali grant na ich realizáciu vo výške
700 tis. Sk. Chceli by propagovať nové turistické chodníky a spracovať ich sumarizáciu.

•

veľmi živú diskusiu vyvolal problém stavu WC na Námestí SNP, resp. v centre mesta
Banská Bystrica – pôvodné WC by bolo treba zrekonštruovať a zabezpečiť v zmysle
európskych požiadaviek ich bezbariérovosť pre imobilných občanov a návštevníkov mesta.
Stav so základným hygienickým vybavením pre veřejnost v centre mesta je nepostačujúci a
alarmujúci

•

dôležité je nadviazať a nájsť vhodnú formu kooperácie s okolitými obcami, pretože ani pri
ich kontaktovaní nie je dobré vzájomné informovanie o akciách v najbližšom okolí – je
nevyhnutné ponúknuť recipročnú výmenu vzájomných link-ov, ktorá bude prospešná pre
všetky zúčastnené a zapojené subjekty. Partneri PHSR dostali od mesta oficiálnu ponuku na
svoju prezentáciu v RN a na webovej stránke mesta, je potrebné ďalej tieto link-y rozšiřovat,
aby občania našli na našom portáli čo najkomplexnejšie informácie o celkovom dianí v
meste

•

poslanci sa pýtali na hodnotenie presunu Kultúrneho informačního strediska – okrem zmeny
priestorov (budú sa sťahovať do zrekonštruovanej budovy starej Radnice) boli preradení
organizačne – spod PKO priamo pod primátora mesta ako Informačné centrum, s čím
súvisia mnohé zmeny postupov v bežnej každodennej činnosti KIS
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K bodu 6

Záver
Ľubomír Motyčka, predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za účasť
aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončil.

V Banskej Bystrici dňa 15.7.2009
Zapísala: Ing. Katarína Němcová

……………………………
Ing. Katarína Němcová
tajomníčka komisie

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