
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa 
konaného dňa 10. 2. 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 8:  

Mgr. Maroš Havran, Natália Pinková, Mgr. Ľubica Hollá, Igor Gladiš, 
Mgr. Iveta Lukáčová, Ing. Jozef Koperdák, Ing. Júlia Hrmová, Ing. Zuzana Mališová  
 

- počet neprítomných členov je 2: Juraj Búry, Branislav Medveď 

- komisia je uznášaniaschopná  

- Komisia schválila nasledovný program zasadnutia: 
 

Program: 

1. Plán zasadnutí komisie cestovného ruchu v roku 2015 

2. Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani 

3. Kalendár podujatí na rok 2015 

4. Rôzne 

 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1: 
Plán zasadnutí komisie cestovného ruchu v roku 2015: 
 

• Predseda komisie navrhol, že zasadnutia komisie by sa mohli konať každý mesiac  
a dátum sa dohodne vždy v dostatočnom predstihu podľa zosúladenia pracovných 
povinností členov komisie a dal o návrhu hlasovať: 

 
Hlasovanie č. 1: 
 
Prítomných: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 



Záverečné stanovisko k bodu: 

Zasadnutia Komisie cestovného ruchu pri MsZ v Novej Bani boli schválené na každý mesiac 
s konkrétnym dátumom, ktorý bude známy v dostatočnom predstihu. 

 

K bodu č. 2:  
Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani: 

• Rokovací poriadok mali prítomní vopred k nahliadnutiu 

 

Záverečné stanovisko k bodu: 

Predseda komisie bod Rokovací poriadok komisií pri MsZ v Novej Bani presunul do 
programu na najbližšie zasadnutie komisie.  

 
K bodu č. 3:  
Kalendár podujatí na rok 2015: 

• Predseda komisie informoval, že kalendár podujatí je pestrý a plný rôznych podujatí 
na celý rok. Sú medzi nimi podujatia, ktoré sú významnejšie a mali by byť 
prezentované nielen v rámci mesta a regiónu, ale aj vo viacerých masmédiách.     

 

Záverečné stanovisko k bodu: 

Komisia cestovného ruchu pri MsZ v Novej Bani chce aj prostredníctvom týchto podujatí 
prepojiť to, čo sa v meste deje s aktívnou komunikáciou s rôznymi masmédiami, aby sa 
zabezpečila ešte väčšia účasť slovenských aj zahraničných návštevníkov a turistov v meste.   

 

Záver:  

Zasadnutie komisie skončilo o 17.30 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 
v mesiaci marec 2015.  

 

 

K bodu č. 4:  
Rôzne: 

• Predseda komisie poveril zapisovateľku komisie vypracovaním úloh do najbližšieho 
zasadnutia komisie.  

 

 

 



Záverečné stanovisko k bodu: 

Zapisovateľka komisie zabezpečí do nasledujúceho zasadnutia komisie nasledovné materiály: 

- súpis pamätných tabúľ v meste; 

- zoznam propagačných materiálov o meste spolu s ich príslušnými vzormi; 

- zoznam webových stránok a blogov, ktoré píšu o Novej Bani; 

- vytvorenie MEDIALISTU s kontaktmi na novinárov, ktorí vo svojej pôsobnosti môžu 
spropagovať mesto Nová Baňa.  

 

V Novej Bani dňa 11. 2. 2015 

 

        Schválil:  Mgr. Maroš Havran 

                predseda komisie 

   

 

Zapísala: Mgr. Lenka Bieliková  


