Zápisnica
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 15. 10. 2013 v Informačnom centre mesta Nová Baňa
Prítomní:
Natália Pinková, Ing. arch. Ján Kôpka, Igor Gladiš, Ing. Koperdák,
Ospravedlnení:
Branislav Medveď, Juraj Búry, Mgr. Ľubica Hollá,
Neospravedlnený: Igor Moško,
Prizvaní:
Mgr. Holá, Ľuboš Brieška - OZ BIKE TEAM NB

Program:

1. Cyklotrasy v Novej Bani
2. Rozvojové aktivity komisie v roku 2014
3. Rôzne

Predsedníčka komisie p. Pinková privítala prizvaných hostí, prítomných členov,
ospravedlnila neprítomných a otvorila rokovanie.
K bodu 1
Na základe ospravedlnenej neúčasti z minulého zasadnutia komisie bol opäť p. Brieška - OZ BIKE
TEAM NB prizvaný, aby predložil požiadavky k príprave a priebehu prác na vybudovanie cyklostrás v meste
a okolí na budúci rok. Pre naliehavé a nepredpokladané pracovné záležitosti sa nemohol zúčastniť. Zastúpil ho
p. Budinský, tiež člen OZ BIKE TEAM NB, ktorý nás oboznámil s trasami a nižšie uvedenými požiadavkami.

Vyznačených je cca 90 km cyklotrás, vyznačené sú 3 trasy. Červená trasa – Veľký Novobanský
okruh je dlhá 43,2 km, modrá trasa – Sedlová skala je dlhá 29 km, zelená trasa – Starohutský okruh
je dlhá 19 km. Trasy vedú po zaujímavých miestach Novej Bane, sú jednosmerné z dôvodu
náročnosti trás. Nachádzajú sa na vybudovaných cestách, nevytvárajú sa nové cesty.
Na vybudovanie cyklotrás je potrebné v prvom rade dotiahnuť územné konania ohľadom
pozemkov na cyklotrasách, jednanie s vlastníkmi pozemkov, zadefinovanie vecného bremena pri
dedení, predaji a pod.. Z toho vyplýva nevyhnutné stretnutie zástupcov OZ BIKE TEAM s Mgr.
Gejdošovou (OVŽP a SM). Ďalej budú potrebovať napr. ťažkú techniku na úpravu ciest, posypový
materiál, dovoz materiálu, propagačné letáky na cyklotrasy, mapy, ďalší materiál a pomoc s prácami
pri budovaní trás, ktoré p. Budinský predniesol z pripravených materiálov. Finančné a materiálne
zabezpečenie sa budú snažiť získať nielen od mesta Nová Baňa, ale aj od sponzorov a svojpomocne.
K bodu 2

Komisia si určila niekoľko aktivít, ktoré by chcela v roku 2014 zrealizovať, spomedzi
ktorých vyberáme napr. zmapovanie stavu a následne nevyhnutná údržba informačných pútačov,
pokračovanie vo vyhotovovaní a umiestnení turistických máp a cyklistických máp, umiestnenie mlynských
kameňov s informačnou tabuľkou a fotografiami v okolí CVČ v Novej Bani. Ďalšie potreby sa budú riešiť
priebežne počas roka.
K bodu 3
Dňa 17. 9. 2013 bol dekanovi Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Narodenia Panny Márie v Novej
Bani Mons. Mišíkovi poslaný list, v ktorom primátor mesta Nová Baňa požiadal pána dekana o spoločné
stretnutie. Podnetom k stretnutiu bol prejavený záujem verejnosti a návštevníkov mesta o sprístupnenie
kostolov patriacich pod farnosť Narodenia Panny Márie v Novej Bani, nachádzajúcich sa v našom meste, aj
mimo konania svätých omší, za účelom prehliadky daných priestorov. Predmetom stretnutia má byť návrh
sprístupnenia uvedených priestorov. K listu zatiaľ nebola doručená odpoveď.
Keďže viac pripomienok k uvedenému programu nebolo, predsedníčka komisie Natália Pinková
poďakovala za účasť prítomným členom a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mgr. Iveta Lukáčová

Natália Pinková
predsedníčka komisie

