MESTO BREZNO
Komisia pre cestovný ruch a rozvoj podnikania
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:

Brezno
16.3.2018

ZÁPIS č. 1/2018
z pracovného rokovania
komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania pri MsZ mesta Brezna
konaného dňa 12.3.2018
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Ing. Miroslav Fašang
Ing. Majerčíková Mária, Maruškin Ján, Bc. Mašlárová Dana, Ing. Kasák
Miroslav, Svetlíková Erika

Sekretárka komisie: Alena Cabanová, MsÚ Brezno
Ospravedlnení:

Jorčík Michal, Mgr. Vagaday Rastislav, Ing. Milan Gemzický

Prizvaní hostia:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., Ing. Ridzoňová – Hlásniková, Mgr. Šajgalíková

Rokovanie viedol:

Ing. Miroslav Fašang., predseda komisie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Ústna informácia o pripravovaných akciách v rámci CR
3. Stanovenie harmonogramu stretnutí
4. Ústna informácia o činnosti organizácií Klaster Horehronie a OOCR
5. Návrhy na podporu rozvoja CR a podnikania (podnety sú očakávané od všetkých členov)
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1/
Otvorenie
Pracovné zasadnutie komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania otvoril a viedol predseda
komisie, ktorý overil prítomnosť členov a skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.

K bodu 2/
Ústna informácia o pripravovaných akciách v rámci CR
Primátor mesta JUDr. Tomáš Abel informoval o rôznych projektoch, ktoré mesto pripravuje
a realizuje:
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-

-

-

-

-

mesto sa aktívne zapája do rozvoja CR, vytvorilo podmienky pre fungovanie OOCR
a klastra Horehronie – zvýšil sa príspevok, vytvorila sa webová stránka, spolupráca pri
tvorbe produktov
mesto sa zameralo hlavne na zlepšenie infraštruktúry
tvorba cyklotrás – cyklotrasa Brezno – Valaská, pripravovaný projekt cyklotrasy Brezno –
Čierny Balog cez Hrončiansku dolinu
mesto spolupracuje s obcami regiónu na tvorbe ďalších cyklotrás v spolupráci s VUC
projekt Obnova zvonice – po dokončení opravy zvonice bude v interiéry umiestnená stála
historická expozícia - Zvonárova izba a Štefánikova izba. Predpokladaná realizácia projektu
je tento rok
projekt Múzeum komunizmu – má byť situované v objekte na Námestí M. R. Štefánika 2,
realizácia projektu je predpokladaná tento rok
projekt Kúpalisko – pripravuje sa verejná súťaž na zhotoviteľa
mesto pripravuje dokúpenie cyklostojanov
prioritou VUC je zlepšenie dopravy – napr. realizovaním cyklopruhov
projekt Banisko - má tam byť vytvorený Hospodársky dvor so zvieratkami, priehrada 60x
25 m ako obnova starého mlyna, bude obnovený starý sad ovocných stromov, pripravuje sa
banícka osada ( domčeky s dobovým náradím), sprístupnenie banskej štôlne
vybudovanie ferraty na skalách oproti čističky vo Valaskej
výstavba vyhliadkovej veže – 36m, kovová konštrukcia
centrálne parkovisko v meste – je v stavebnom konaní, v lete by mala byť realizácia projektu
do VZN s pripravuje návrh na majetkové vysporiadanie Hotela Ďumbier – mesto chce
pripraviť projekciu obnovy na ***hotel, je predpokladaná 1 – 1,5 mil. investícia; Hotelová
akadémia v Brezne by sa aktívne zapájala do chodu hotela a jeho manažovania
projekt na obnovu TIK Brezno
pripravuje sa bohatá kvetinová výzdoba, nové kvetináče, kvety na stĺpoch verejného
osvetlenia
pripravuje sa vybudovanie vodných nádrží, ktoré budú primárne slúžiť ako protipovodňová
ochrana a sekundárne ako miesto na kúpanie ( v súčasnej dobe je absencia plôch na kúpanie)
pripravuje sa nasvietenie objektov v meste – Mariánsky stĺp, katolícky a evanjelický kostol,
budovy na Nám. M. R. Štefánika 1+2+3 (Madona s dieťaťom vo výklenku)
mesto získalo 1,2 mil. € z eurofondov na úpravu vnútroblokov – vytvorenie jazierok,
komunitných záhrad, fontánok na pitie
pripravuje sa nové VZN o dotácii pre podnikateľov na obnovu fasád (2000 €) a osvetlenie
objektov (500 €)

K bodu 4/
Stanovenie harmonogramu stretnutí
Návrh harmonogramu zasadnutí komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania v I. polroku 2018:
21.3.2018, 9.5.2018, 20.6.2017 (v stredu - týždeň pred konaním MsZ)
K bodu 5/
Ústna informácia o činnosti organizácií Klaster Horehronie a OOCR
O činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE a Klastra Horehronie
informovala výkonná riaditeľka Ing. Ridzoňová – Hlásniková. Podrobný materiál v tlačenej forme
o činnosti, plánovaných aktivitách, tvorbe a podpore produktov CR dostal osobne každý člen
komisie.
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K bodu 6/
Návrhy na podporu rozvoja CR a podnikania - predbežné návrhy - diskusia
(Na zasadaní, ktoré sa bude konať dňa 21.3.2018 komisia zosumarizuje návrhy a predloží ich
vedeniu mesta)
M. Fašang:
- subjekty a podnikatelia na námestí by mali spojiť a osloviť mesto, aby sa zlepšili podmienky
na námestí – napr. urobiť elektrinu a odpady priamo na námestí
- podnikatelia by sa mali snažiť vytvoriť medzi sebou spoluprácu na oživenie námestia
- je potrebné na námestí opraviť chodníky a upraviť zeleň – aj v priľahlých uliciach
- na námestí by mohla byť tržnica s ponukou regionálnych výrobkov
- spracuváva sa dopravný generel mesta – cieľom je, aby bol pohyb ľudí po námestí čo
najväčší
- je spoločným záujmom mesta a podnikateľov, aby sa aktívne konalo a komunikovalo
- vyvolať stretnutie podnikateľov a vedenia mesta
M. Kasák:
- oživiť námestie, pritiahnuť ľudí, osloviť nejakých špeciálnych manažérov na zlepšenie
života na námestí
- v blízkom okolí mesta vytvoriť zábavný park (pritiahne návšteníkov)
- je potrebné dobudovať detské parky
- je potrebné riešiť parkovanie v centre a priľahlých uliciach
D. Mašlárová
- po meste by mohol premávať výletný vláčik
- znížiť daň alebo vytvoriť stimul pre podnikateľov
- stánok s biošťavami na námestí – je ale potrebné dobudovať infraštruktúru
J. Maruškin
- vybudovanie stálej expozície, atrakcie ako sú napr. terária by mohlo zatraktívniť centrum
a pritiahnuť turistov
K. Šajgalíková
- vybudovanie klziska na námestí
P. Ridoňová – Hlásniková
- upraviť otváracie hodiny a expozície múzea, sú nezáživné
K bodu 7/
Rôzne
Komisia odporúča primátorovi mesta, aby na zasadnutí regionálneho združenia ZMOS apeloval na
starostov - informovať o podujatiach (ročný kalendár podujatí).
Celkový sumár odporúčaní sa vypracuje na najbližšom zasadnutí komisie.
Komisia žiada prizvať na ďalšie stretnutie mestskú architektku Ing. Halásovú.
K bodu 8/
Záver
Po prerokovaní bodov programu podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 18.30 h.
ukončil zasadnutie komisie.

Alena Cabanová
sekretárka komisie

Ing. Miroslav Fašang
predseda komisie
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