Zápisnica
zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 12. 5. 2015 o 16.30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu Nová Baňa
______________________________________________________________________
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Maroš Havran - predseda komisie, ktorý privítal
všetkých prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:
-

počet prítomných členov je 7:
Mgr. Maroš Havran, Juraj Búry, Mgr. Iveta Lukáčová, Ing. Jozef Koperdák, Branislav
Medveď, Ing. Júlia Hrmová, Ing. Zuzana Mališová

-

počet neprítomných členov je 3: Natália Pinková, Mgr. Ľubica Hollá, Igor Gladiš,

-

komisia je uznášaniaschopná

-

Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:

Program:
1. Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani
2. Súpis pamätných tabúľ v meste, zoznam propagačných materiálov o meste spolu s ich
príslušnými vzormi, zoznam webových stránok a blogov, ktoré píšu o meste a medialist
s kontaktmi na novinárov
3. Náučný chodník Zbojnícke studničky
4. Rôzne
Rokovanie:
K bodu č. 1:
Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani:
•

•

Na zasadnutí komisie bol predložený vzor rokovacieho poriadku komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani, ktorý mali prítomní vopred k nahliadnutiu.
Tento materiál bol komisiou prerokovaný. Návrhy predsedu komisie na úpravu
niektorých bodov rokovacieho poriadku boli členmi komisie akceptované. Následne
komisia hlasovala o odsúhlasení predloženého rokovacieho poriadku so
zapracovanými pripomienkami.
Za podpredsedu komisie cestovného ruchu bola predsedom komisie určená Natália
Pinková, ktorá bude komisiu viesť v prípade jeho neprítomnosti.

Hlasovanie č. 1:
Prítomných: 7

Za:

7

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu:
Komisia schválila materiál Rokovací poriadok Komisie cestovného ruchu pri MsZ v Novej
Bani.

K bodu č. 2:
Súpis pamätných tabúľ v meste, zoznam propagačných materiálov o meste spolu s ich
príslušnými vzormi, zoznam webových stránok a blogov, ktoré píšu o meste a medialist
s kontaktmi na novinárov:
•

•
•

Zapisovateľka komisie spracovala požadované materiály, s ktorými oboznámila
prítomných členov. Príslušné materiály sú v elektronickej podobe a postupne sa budú
aktualizovať údaje. Predseda komisie navrhol spropagovať novobanské nehnuteľné
národné kultúrne pamiatky postupne podľa zoznamu Registra nehnuteľných NKP
s nadpisom Informujeme o nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkách... v
Novobanských novinách. Návrh predsedu bol členmi komisie akceptovaný a dal
o ňom hlasovať. Po hlasovaní sa rozdelili nehnuteľné národné kultúrne pamiatky
medzi všetkých členov komisie. Oni dodajú príspevok do Novobanských novín podľa
harmonogramu, ktorý vypracuje zapisovateľka komisie.
Predseda komisie zistí dostupné možnosti využitia online publikácie ako napr.
Bedeker na webovej stránke mesta, ktorá by poskytla online propagáciu.
V zozname Registra nehnuteľných NKP je chybná informácia k nehnuteľným NKP Dom pamätný a pamätná tabuľa na Štúrovej ulici. Zapisovateľka komisie preverí
uvedené nepresnosti v Pamiatkovom úrade v Bratislave.

Hlasovanie č. 2:
Prítomných: 7

Za:

7

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu: Členovia komisie boli oboznámení s príslušnými
materiálmi, ktoré im zapisovateľka komisie doručí v elektronickej podobe, aby sa údaje
mohli postupne aktualizovať. V Novobanských novinách postupne od č. 6/2015 členovia
komisie predstavia novobanské nehnuteľné národné kultúrne pamiatky.

K bodu č. 3:
Náučný chodník Zbojnícke studničky:
•

Zapisovateľka komisie predložila komisii návrh plánovanej akcie „NCH Zbojnícke
studničky“ na posúdenie podľa zápisu z porady Pm a vedenia MsÚ v Novej Bani
konanej dňa 26. 2. 2015. Členovia diskutovali o predloženom podnete v rámci
materiálno-technického zabezpečenia, spolupráce a zapojenia viacerých subjektov i
dobrovoľníkov, ktorí by boli pomocní aj pri jeho zachovávaní.

Záverečné stanovisko k bodu:
Komisia cestovného ruchu pri MsZ v Novej Bani odporúča realizovať náučný chodník
Zbojnícke studničky za predpokladu, že sa efektívne nastaví systém zachovávania chodníka
do budúcnosti.

K bodu č. 4:
Rôzne:
•

Mgr. Lukáčová informovala, že 10. Stretnutie banských miest v roku 2017 sa
uskutoční v Novej Bani a zároveň v tomto roku bude 670. výročie vzniku mesta.
Predseda komisie do nasledujúceho zasadnutia komisie dal za úlohu členom pripraviť
si námety a návrhy pre spomínané stretnutie.

Záverečné stanovisko k bodu:
Členovia komisie si do nasledujúceho zasadnutia pripravia námety a návrhy na 10. Stretnutie
banských miest v Novej Bani a 670. výročie vzniku mesta.

Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 18.10 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční
v mesiaci jún 2015.

V Novej Bani dňa 13. 5. 2015

Schválil: Mgr. Maroš Havran
predseda komisie

Zapísala: PhDr. Lenka Bieliková

