Zápisnica
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 20. 2. 2014 v Informačnom centre mesta Nová Baňa
Prítomní:

Juraj Búry, Branislav Medveď, Mgr. Ľubica Hollá,

Ospravedlnení:

Igor Moško, Ing. arch. Ján Kôpka, Ing. Koperdák, Natália Pinková, Igor Gladiš,

Prizvaní:

Mgr. Jana Holá - ospravedlnená

Program:

1. Určenie termínov zasadnutia komisie počas roka
2. Prehodnotenie informačných tabuliek v stĺpovom informačnom systéme mesta
3. Zadanie si termínov na zrealizovanie plánovaných aktivít komisie cestovného ruchu v
roku 2014
4. Rôzne
5. Diskusia

Vzhľadom k tomu, že predsedníčka komisie cestovného ruchu Natália Pinková sa kvôli
chorobe nemohla zúčastniť rokovania, poverila poslanca MsZ a zároveň člena komisie Juraja
Búryho o zastúpenie vo vedení rokovania komisie. J. Búry sa úlohy zhostil, privítal prítomných
členov, privítal hosťa Mgr. Katarínu Búryovú, ospravedlnil neprítomných a otvoril rokovanie.
Keďže komisiu netvorila nadpolovičná väčšina jej členov a komisia cestovného ruchu pri
MsZ v Novej Bani tým nebola uznášania schopná sa prítomní členovia zaoberali prednesením
dôvodu účasti na zasadnutí komisie hosťom – Mgr. Katarínou Búryovou. Bodmi programu sa bude
komisia opätovne zaoberať na budúcom zasadnutí komisie.
Mgr. Búryovú na zasadnutie komisie pozval B. Medveď, aby nás bližšie oboznámili
s folklórnym súborom Háj, ktorý vedie Mgr. Búryová. Vyjadril potrebu akejkoľvek podpory tomuto
súboru. Zo strany Mesta Nová Baňa podpora FS Háj začala vznikom tohto súboru, či už prenájmom
priestorov na nácvik, zapožičaním krojov a pod. V čase konania zasadnutia komisie mali pred
sebou dôležitý rozhovor vedúca OKI Mgr. I. Lukáčová s riaditeľkou CVČ v Novej Bani PaedDr.
Tatianou Polcovou, vedúcou FS Háj Mgr. K. Búryovou a primátorom mesta Mgr. Jánom Havranom
o zvážení právnej subjektivity tohto súboru. To však nič nemení na potrebe poskytovania podpory
tomuto súboru aspoň do doby, kým si nebudú môcť pokryť svoje potreby čiastočne aj sami.
Názornými príkladmi podpory zo strany mesta a čiastočným pokrytím nákladov a praktickými
radami sa fungovanie súboru snažil priblížiť aj bývalý člen FS Štálanka Juraj Búry. Zdôraznil, že
každá takáto kultúrna zložka vzniká hlavne na báze dobrovoľnosti a tak ani členovia týchto zložiek
nemôžu očakávať 100 % pokrytie svojej činnosti len zo strany mesta, ale aj svojou snahou
v získavaní zdrojov či už finančných alebo materiálnych.
Keďže viac pripomienok k uvedenému programu nebolo, poslanec MsZ a zároveň člen
komisie Juraj Búry poďakoval za účasť prítomným členom a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Mgr. Iveta Lukáčová

Juraj Búry
člen komisie a zároveň poverený
vedením zasadnutia komisie

