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

Číslo spisu:
2875/2016-2

Brezno
4.4.2016

ZÁPIS č. 3/2016
z pracovného rokovania
komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania pri MsZ mesta Brezna
konaného dňa 31. 03. 2016

Prítomní:
Predseda komisie: Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Členovia komisie: Ing. Majerčíková Mária, Maruškin Ján, Bc. Mašlárová Dana (ospravedlnená) ,
JUDr. Kokavcová Jana (ospravedlnená), Ing. Gemzický Milan, Ing. Kupčok Igor
(neospravedlnený), Jorčík Michal , Rastislav Vagaday (ospravedlnený)
Ostatní prítomní: Ján Králik (viceprimátor mesta Brezno), Miroslav Fašang (poslanec MsZ),
Milan Kováčik (poslanec MsZ), Vladimír Kvačkaj (poslanec MsZ), Andrej Barančok (poslanec
MsZ), Michal Kič (hotel Partizán), Martina Kvietková (MsÚ Brezno)
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v horskom hoteli Srdiečko, po príchode p. Gemzický pozval
všetkých zúčastnených na jazdu lanovkou na vrch Chopok a na obhliadku reštaurácie Rotunda.
Následne stretnutie pokračovalo v malej banketke v hoteli Srdiečko. Po privítaní pán viceprimátor
Králik oboznámil p. Gemzického s aktivitami mesta Brezno v oblasti CR. Mesto je členom Klastra
6 rokov a má veľký záujem na tom, aby sa mesto samo v tejto oblasti taktiež rozvíjalo, uviedol, že
sú už pripravené dlhodobé, strednodobé aj krátkodobé rozvojové plány v rámci turizmu a ktoré
budú slúžiť na to, aby hostia, ktorí navštívia región Horehronie, zavítali a pobudli v okresnom
meste určitý čas ako napr. dobudovanie parkovacích plôch, organizácia rôznych kultúrnych
podujatí, úpravou verejnej zelene a celkového verejného poriadku a čistoty v meste, atď...
p. Gemzický propagoval aktivity Klastra a to regionálne karty ich výhody ako aj Tatry magazín –
ktorý získal ocenenie produkt roka.
Hlavným bodom bolo vytvorenie mestského produktu.
Vízia Klastra a hotelierov je vyskladať takýto produkt aj z viacerých vecí v kultúrnej sfére – a to
najmä mestská veža ZVONICA, jej sprístupnenie verejnosti, ďalej napr. piaristický kostol so
svojimi sakrálnymi pamiatkami, odhalenie katamkomb.
Zamerať sa na manažment v CR v rámci mesta, potrebujú osobu – koordinátora, ktorá by bola
schopná riešiť a manažovať všetky záležitosti vo vzťahu mesto Brezno a Klaster.
Ďalej sa v diskusii zaoberali témou vybudovania D1 – aký to bude mať dopad na oblasť
Horehronia, štatistikou medziročných nárastov v počte prenocovaní, v tržbách, ale aj v úrovni
poskytovaných služieb, do diskusie sa dostala aj téma legislatíva, jej pozit., či negat. dopad na CR,
čerpanie dotácií z fondov... P. Gemzický oboznámil zúčastnené osoby s plánom činnosti Klastra
Horehronie na rok 2016.
Na záver uviedol pán viceprimátor Králik, že sa dohodne so správcom mestského nehnuteľného
majetku a to mestskej zvonice, aby ju bolo možné sprístupniť verejnosti a turistom už v tejto letnej
sezóne.
Zápisnicu spracovala Martina Kvietková, MsÚ Brezno
Alena Cabanová
sekretárka komisie

Ing. Martin Ridzoň, PhD.
predseda komisie
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