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

Číslo spisu:
4107/2018-2

Brezno
23.3.2018

ZÁPIS č. 2/2018
z pracovného rokovania
komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania pri MsZ mesta Brezna
konaného dňa 21.3.2018
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Ing. Miroslav Fašang
Maruškin Ján, Bc. Mašlárová Dana, Ing. Kasák Miroslav, Svetlíková Erika,
Jorčík Michal

Sekretárka komisie: Alena Cabanová, MsÚ Brezno
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

Ing. Majerčíková Mária
Mgr. Vagaday Rastislav, Ing. Milan Gemzický

Prizvaní hostia:

Ing. Ridzoňová – Hlásniková, Mgr. Šajgalíková

Rokovanie viedol:

Ing. Miroslav Fašang., predseda komisie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Materiály pre MsZ
3. Návrhy na podporu rozvoja CR a podnikania (sumár odporúčaní primátorovi mesta)
4. Rôzne
5. Informácia o vzdaní sa členstva (Ing. Gemzický)
6. Informácia o návrhu nového člena
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.
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K bodu 2/
Materiály pre MsZ
Komisia prerokovala materiály do mestského zastupiteľstva a k prerokovaným materiálom prijala
nasledovné stanovisko:
Návrh nového VZN
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o podmienkach poskytovania nenávratného finančného
príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno
1. Komisia berie na vedomie
2. Komisia odporúča MsZ schváliť/neschváliť návrh VZN
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 1/2018

K bodu 3/
Návrhy na podporu rozvoja CR a podnikania (sumár odporúčaní primátorovi mesta)
Komisia pre cestovný ruch a rozvoj podnikania odporúča primátorovi mesta nasledovné:
 Sprístupniť CLEERIO systém pre členov komisie
 Zvolať stretnutie podnikateľov (ktorí podnikajú na námestí), aby vyjadrili svoj názor
k problémom a možnostiam oživenia námestia
 Vytvoriť podrobnejšiu koncepciu cestovného ruchu pre mesto v horizonte 10 rokov
 Vytvoriť stimul pre podnikateľov s cieľom oživiť námestie – napr. znížením poplatkov
počas vianočných, veľkonočných, letných trhov
 Zaoberať sa myšlienkou vytvorenia dočasného klziska na námestí
 Zaoberať sa myšlienkou vytvorenia tržnice s regionálnymi produktmi, ktorá bude
umiestnená na námestí
 Zaoberať a myšlienkou vytvorenia obory s lesnými zvieratami, ktorá by bola umiestnená
v prepojení na Skalku a na ploche 4-5 ha by návštevník mal možnosť z chodníka
umiestneného vo výške pozorovať zvieratá.

K bodu 4/
Rôzne
M. Kasák
Je potrebné zverejniť informácie o aktuálnych projektoch mesta v nejakej ucelenej podobe, nakoľko
je o nich verejnosť málo informovaná. Tak isto by bolo žiaduce podávať informácie aj
o pripravovaných projektoch., aby sa v prípade záujmu do nich mohli zapojiť aj miestni
podnikatelia.
P. Ridzoňová-Hlásniková
Existuje systém Cleerio, ktorý nie je verejnosti prístupný. V tomto systéme je okrem iného aj
sekcia o pripravovaných projektoch a akciách. Komisia odporúča primátorovi sprístupniť tento
systém členom komisie pre vyššiu informovanosť.
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M . Kasák
 Je potrebné pripraviť ponuku budúcich investícií v meste, aby s mohli zapojiť aj miestni
podnikatelia, nielen externé firmy – v horizonte 10 rokov
 Je potrebné vytvoriť lokálny produkt
 Je potrebné personálne posilniť OOCR
 Je potrebné informovať o možnostiach podpory napr. pri príprave akcií – ako získať financie
 Stredné školy by sa mali zamerať na otvorenie odborov cestovného ruchu, nakoľko
zariadenia cestovného ruchu majú už v súčasnosti problém získať personál

K bodu 5/
Informácia o vzdaní sa členstva
Ing. Milan Gemzický sa na vlastnú žiadosť vzdal členstva v komisii pre cestovný ruch a rozvoj
podnikania.

K bodu 6/
Informácia o návrhu nového člena
Predseda komisie informoval, že na Mestskom zastupiteľstve bude menovaný nový člen komisie.

K bodu 8/
Záver
Po prerokovaní bodov programu podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 19.00 h.
ukončil zasadnutie komisie.

Alena Cabanová
sekretárka komisie

Ing. Miroslav Fašang
predseda komisie
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