
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani 
zo dňa 16. 1. 2013 

 
Prítomní:        Natália Pinková,  Branislav Medveď, Mgr. Ľubica Hollá, Roman Holý, Ing. Jozef Koperdák, Ing. 

arch. Ján Kôpka, Juraj Búry, Igor Gladiš, Bc. Iveta Lukáčová, 
Neprítomný:  Igor Moško 
Program:        1.Termíny zasadnutia komisie počas roka     

2.Vyhotovenie informačných tabúľ v meste - pokračovanie 
                         3.Vznik oblastnej organizácie CR 
 4. Rôzne  
  

 
Predsedníčka komisie cestovného ruchu Natália Pinková privítala prítomných členov a otvorila rokovanie.  
K bodu č. 1  
 Komisia určila termíny zasadnutia každý mesiac, prípadne ak treba, aj podľa potreby. 
 
K bodu č. 2  
P. Lukáčová oboznámila prítomných s už čiastočne zrealizovaným osadením informačných stĺpov a následne 
komisia určila nové miesta na osadenie ďalších informačných stĺpov, ktorých osadenie by malo byť zrealizované 
do konca apríla 2013. 
 
K bodu č. 3 

Predsedníčka komisie p. Pinková podala informáciu o založení oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom 
GRANVIA – SLOVAKIA, so sídlom Námestie SNP v Žarnovici v súlade so zákonom NR SR č. 91/2010 
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Cieľom tejto organizácie, ktorej členom je mesto 
Nová Baňa, je podporovať rozvoj cestovného ruchu a prispieť tak k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja 
tohto regiónu. Organizácia v spolupráci s orgánmi  obcí, ktoré sú  jej členmi, ako aj v spolupráci s ostatnými 
členmi, ktorými môžu byť rôzne fyzické a právnické osoby z regiónu bude okrem iného vypracúvať a  realizovať 
ročný plán aktivít uskutočnených v regióne, výročnú správu o činnosti organizácie a o vývoji CR na svojom 
území. Bude spracúvať a podávať projekty na rozvoj cestovného ruchu, pričom bude zabezpečovať ich 
realizáciu. Zabezpečovať bude aj marketing, manažment a prezentáciu služieb cestovného ruchu na svojom 
území. Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu, 
ktorú môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť územne susediacich 
obcí, pričom súhrn prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí 
v predchádzajúcom roku, čiže v našom prípade v roku 2011, musel dosiahnuť najmenej 50 000 
prenocovaní. Táto podmienka bola splnená. Jej založenie v roku 2012 bolo podmienené tým,   aby sme mohli už 
v roku 2014 získať dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré poskytne štát v rovnakej výške, ako sú členské príspevky 
obcí oblastnej organizácie. To znamená: koľko dáme, toľko dostaneme.  Príspevok od štátu musí byť použitý 
v súlade so zákonom a len na rozvoj cestovného ruchu. Výšku členského si schváli VZ. 

K bodu č. 4 
P. Lukáčová informovala o pripravovanom  medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour, ktorý 
sa uskutoční 26.1.2013. Nakoľko sa v našom meste v tento deň koná 29. ročník Novobanskí heligónkari, 
v ktorom vystupujú aj členky FS Vinička (odporúčaná účasť od p. Rusňáka), sa p. Lukáčová dohodla s vedúcou 
oddelenia cestovného ruchu, odbor regionálneho rozvoja, BBSK, p. Palajovou, že propagáciu Novej Bane 
zabezpečíme prostredníctvom zaslaných propagačných materiálov. Tieto už na Úrad BBSK sú toho času zaslané. 
Vedúca OCR BBSK ďalej informovala, že  vzhľadom na ekonomickú situáciu BBSK bude tento rok propagácia 
z ich strany menšia, ale BBSK sa vždy snaží na výstavách propagovať všetky mestá a obce vrátane Novej Bane.  
Ďalej p. Lukáčová oboznámila s Kalendárom podujatí na rok 2013 v Novej Bani. 
Predsedníčka komisie oznámila prítomným zrušenie členstva v komisii p. Romana Hollého na vlastnú žiadosť.  
 

Keďže viac pripomienok ani námetov k prejednávanému programu nebolo, predsedníčka komisie 
Natália Pinková poďakovala za účasť prítomným členom a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 Zapísala: Bc. Iveta Lukáčová                                 Natália Pinková   
                                                                        predsedníčka  komisie 


