MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
249/2016-2

Brezno
31.01.2016

ZÁPIS č. 1/2016
z pracovného rokovania
komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania pri MsZ mesta Brezna
konaného dňa 27. 01. 2016 o 15. 00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Sekretárka komisie: Alena Cabanová, MsÚ Brezno
Rokovanie viedol:

Ing. Martin Ridzoň, PhD., predseda komisie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016
3. Zhodnotenie účasti - dochádzky za rok 2015
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1/
Otvorenie
Pracovné zasadnutie komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania otvoril a viedol predseda
komisie.
V rámci procedurálnych otázok, predseda komisie predložil prítomným členom na schválenie
program zasadnutia komisie. K návrhu programu zo strany členov komisie neboli vznesené
pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
K bodu 2/
Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016
Predseda komisie Ing. Ridzoň predstavil program činnosti komisie na prvý polrok 2016, v ktorom
navrhol navštíviť:
február - synagóga
marec - drevená ľudová mangľovňa
apríl - zvonica
máj - literárna expozícia Horehronského múzea
jún - stála expozícia + aktuálna výstava Horehronského múzea
Návrh bol schválený.

K bodu 3/
Zhodnotenie účasti - dochádzky za rok 2015
Predseda komisie Ing. Ridzoň zhodnotil podľa prezenčných listín účasť členov komisie za minulý
rok a navrhol odvolanie člena komisie Bc. Michala Kiča. Dôvodom je neúčasť na stretnutiach
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komisie. Predseda požiadal o návrh nového člena a následne boli členmi komisie navrhnutí:
Miroslav Kasák, Radoslav Svetlík, Anna Fašangová, Rastislav Vagaday, Jaroslav Čunderlík.
K bodu 4/
Rôzne
1. Členovia komisie navrhli decembrové stretnutie komisie zvolať v neskorších hodinách (po
17. 00 hod.) vzhľadom v pracovnej zaneprázdnenosti.
2. Pán Jorčík pripomenul víziu vytvorenia lesného chodníka s lesnou ZOO. Žiadal prizvať
kompetentného zamestnanca mestských lesov, aby sa k danému projektu a jeho možnostiam
vyjadril.
Lesný chodník by mal zaberať územie cca 4-10 ha pôdy, aby vznikol produkt na cca 4-5
hodín prechádzky visutým chodníkom cez les. Lanové chodníky by boli umiestnené na
stromoch vo výške aspoň 3m, aby mohli návštevníci z výšky pozorovať zvieratá umiestnené
v lesnej ZOO pod chodníkom. Za vhodnú lokalitu na umiestnenie lesného chodníka pán
Jorčík považuje Rohoznú.
3. Pani Šajgalíková informovala o aktivitách Klastra Horehronie – príprava realizácie
náučného chodníka Mýto pod Ďumbierom – Bystrá – Tále
4. Pán Maruškin upozornil na poškodenú tabuľu na chodníku od nemocnice do Laznej, navrhol
vyrobiť Technickými službami smerovníky a označiť chodníky v Laznej.
5. Pán Ridzoň informoval o novej linke RegioJet – o možnom vytvorení linky až do Brezna.
Zároveň informoval aj o pokračovaní projektu obnovy mestskej zvonice. Ako ďalší návrh
uviedol zavedenie spoločnej značky pre produkt. K tomu pán Jorčík uviedol ako príklad
značku Malohont.
6. Pán Maruškin a pani Mašlárová hovorili o možnosti celoročne umiestnených stánkov na
severnej strane mestského parku, vytvorení tržnice zo špecifickým tovarom – syry, zelenina.
7. Pán Ridzoň zhodnotil mestské vianočné trhy – bolo navrhnuté predĺžiť otváracie hodiny
stánku s punčom.

Záver
Pracovné rokovanie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda komisie.

Ing. Martin Ridzoň, PhD. v.r.
predseda komisie

Alena Cabanová v.r.
sekretárka komisie
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