
ZÁPISNICA 
napísaná zo zasadnutia komisie obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej 

a zahraničnej spolupráce, konaného dňa 29.04.2021 na Mestskom úrade v Sliači  

Prítomní :       Mgr. Dávid Slavkovský, Mgr. art. Peter Kocúr, Marek Moravčík, Mgr. Michaela   
                         Mikušková, Mgr. Janka Šimoniová, Miroslava Pástorová – online                                 
Neprítomní :  Robert Karniš 
Hostia:            Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová – primátorka, Ing. Dušan Hruška – prednosta MsÚ, 
                         Renáta Šeniglová – riaditeľka MsKS Sliač, Mgr. Martin Kvak – online, Ing. Jiří Pěč –  
                         výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko 
                     
 
Program : 1. Otvorenie 
                   2. Začlenenie m.č. Sampor- Sliač do mikroregiónu Severné Podpoľanie                
                   3. Prerokovanie TIC Sliač pod OOCR 
                   4. Rôzne 
                   5. Záver 
                    
K bodu 1) Otvorenie 
              Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Mgr. Dávid Slavkovský, 
ktorý konštatoval, že prítomní sú 5 členovia z celkového počtu 6 a komisia je uznášania schopná, pán 
Robert Karniš sa ospravedlnil. Informoval o programe zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.  
 
Uznesenie č. 1/2021 
Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce pri 
MsZ schvaľuje program rokovania. 
 
Hlasovanie: 
prítomných: 5                                  za: 5                             proti: 0                            zdržal sa: 0 
 
K bodu 2) Začlenenie m. č. Sampor – Sliač do mikroregiónu Severné Podpoľanie 
 Komisia diskutovala o Zmluve o poskytovaní informačných služieb na úseku cestovného ruchu 
a rekreácie, ktorú predložil pán Mgr. Martin Kvak. Predmetom tejto zmluvy je za odmenu zabezpečiť 
rozvoj cestovného ruchu a rekreácie v k.ú. Sampor a to formou prezentácie na webovej stránke 
poskytovateľa. Pán Kvak predstavil svoju víziu o projekte mikroregiónu severného podpoľania do 
ktorého spadá obec Sampor v ktorej by chcel spropagovať túto obec – kláštor, vodopád, vyvreniny 
prameňa, kone, lokálni farmári. Po diskusii sa komisia a aj vedenie mesta Sliač zhodli na viacerých 
formálnych a obsahových nedostatkoch tejto zmluvy. V zmluve treba upraviť:  

- dobu platnosti zmluvy – na dobu určitú 
- predpokladaná hodnota zákazky 
- presná špecifikácia podmienok ukončenia zmluvy  
- obchodné podmienky zmluvy 
- zapracovať do zmluvy mesto Sliač, nielen Sampor ako mestskú časť, aby bolo jasné, že 

Sampor patrí do katastru Sliača 
- upraviť a zredukovať povinnosti objednávateľa pri poskytovania informácii, poskytovateľ by 

mal byť schopný sám si informácie vyhľadať a spracovať 
- informácie zverejňovať, len po odsúhlasení s objednávateľom 

 
Uznesenie č. 2/2021 



Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce pri 
MsZ odporúča zaslať pripomienky na zapracovanie do zmluvy pánovi Kvakovi. 
 
Hlasovanie: 
prítomných: 5                                  za: 5                             proti: 0                            zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3) Prerokovanie TIC Sliač pod OOCR Stredné Slovensko 
 Zasadnutia komisie sa zúčastnil pán Ing. Jiří Pěč, ktorý je výkonným riaditeľom OOCR Stredné 
Slovensko.  Predstavil fungovanie OOCRky, jej filozofiu združenia prostriedkov od členov a následnej 
podpory väčších a finančne náročnejších projektov, ktoré by neboli jej členovia schopný realizovať len 
z vlastných prostriedkov. Informoval o tom, že mesto Sliač má z minuloročného rozpočtu 
nevyčerpané prostriedky, ktoré mali byť pôvodne použité na nákup e-bikov, ale tento nebol 
realizovaný z dôvodu nepostačujúcich priestorov súčasného turistického informačného centra na 
realizáciu požičovne e- bikov.  Jednou z možností je vybudovanie nového reprezentatívneho 
a multifunkčného infocentra s podporou OOCR súčasťou ktorého by bola aj požičovňa e- bikov. 
Uvažuje sa o možnosti vybudovania z kontajnerov. Je potrebné doriešiť ich financovanie a obstaranie. 
Pán Pěč komisii predstavil aj možnosť prechodu infocentra pod OOCR, ktoré by zabezpečilo jej 
fungovanie.   
 
Uznesenie č. 3/2021 
Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce pri 
MsZ berie na vedomie informácie od Ing. Jiřího Pěča. 
 
Hlasovanie: 
prítomných: 5                                  za: 5                             proti: 0                            zdržal sa: 0 
 
K bodu 4) Rôzne 

  V bode rôzne komisia preberala nákup bicyklov, na ktoré boli v minulom roku 
vyčlenené peniaze. Pani Šeniglová spravila prieskum trhu, ktoré bicykle by boli vhodné na 
takéto účely a v akých cenách sa pohybujú. Členovia komisie prebrali tieto ponuky a zhodli sa 
na tom, že by sa mal zrealizovať nákup týchto bicyklov aby mohli byť využívané už túto 
sezónu. Zároveň je nutné zabezpečiť servis týchto bicyklov a to formou zazmluvnenia 
človeka, ktorý by ich servisoval podľa potrieb prenajímateľa.  
 
Uznesenie č. 4/2021 
Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce pri 
MsZ odporúča realizovať nákup bicyklov z vyčlenených prostriedkov rozpočtovým opatrením č. 
7/2020 zo dňa 12.8.2020 a schválené uznesením č.356/2020  vo výške 3 000,- € 
 
Hlasovanie: 
prítomných: 5                                  za: 5                             proti: 0                            zdržal sa: 0 
 
K bodu 5) Záver 

Na záver predseda komisie prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

Termín najbližšieho zasadnutia komisie bude členom oznámený prostredníctvom emailu. 

 
V Sliači, 05.05.2021 
 
Zapísala: Mgr. Janka Šimoniová                        Predseda komisie: Mgr. Dávid Slavkovský   


