KOMISIA CESTOVNÉHO RUCHU A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA PRI MSZ V HNÚŠTI - Volebné obdobie 2018 – 2022
POZVÁNKA
___________________________________________________________________________

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie cestovného ruchu a
regionálneho rozvoja1
a) dátum a čas zasadnutia komisie:
10.09.2019 o 17:00 hod.
b) miesto zasadnutia komisie:
zasadacia miestnosť MsÚ v Hnúšti
c) navrhovaný program zasadnutia komisie:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia uznesení
3) Aktualizácia programu rozvoja mesta (tzv. PHSR) - návrh aktivít/projektov, ktoré chceme
a vieme zrealizovať v rokoch 2019 - 2023 v oblasti cestovného ruchu
4) Náučný chodník mestom - informácia o stave prípravy PD + návrh bodov/zastávok na
trase NCH
5) Prehľad predložených a pripravovaných žiadostí o dotácie v roku 2019
6) Vyhodnotenie plánu činnosti komisie za 1. polrok 2019
7) Rôzne
8) Záver
d) zoznam pozvaných vedúcich pracovníkov mesta a jeho organizácii, zamestnancov mesta a občanov:
 Ing. Michal Vacula
 Ing. Oľga Maciaková
 Ing. Diana Vojenčiaková, MsKS - TIC
 zástupcovia KST Hnúšťa
e) zoznam požadovaných správ, informácii, stanovísk a písomných podkladov nevyhnutných pre
rokovanie komisie 2:
 Ing. Miroslava Vargová - aktualizácia PHSR, prioritná oblasť č. 1. Hospodárstvo - 1.2
Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb cestovného ruchu a vyhodnotenie plánu činnosti
komisie za 1. polrok 2019
 Ing. Michal Vacula - informácia o stave prípravy PD náučného chodníka
 Ing. Michaela Hroncová, resp. Ing. Oľga Maciaková - prehľad predložených
a pripravovaných žiadostí o dotácie v roku 2019
f) rozhodnutie predsedu komisie, či sa jedná o verejné zasadnutie komisie:
 verejné zasadnutie komisie – pozvánka je zverejnená aj na webe mesta Hnúšťa

Ing. Miroslava Vargová
predsedníčka komisie

1

V prípade, keď sa člen komisie alebo predkladateľ správy (pokiaľ je pozvaný) nemôže zúčastniť zasadnutia
komisie, je povinný svoju neúčasť ospravedlniť najneskôr 1 pracovný deň pred zasadnutím komisie u predsedu
alebo zapisovateľa komisie (ústne alebo písomne).
2
Predkladateľov prosíme o včasné doručenie písomného materiálu, ktorý je predmetom rokovania komisie
v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

