
MESTO Nové Mesto nad Váhom 

                     Mestský úrad 
 

 

Komisia cestovného ruchu 

 
Zápisnica č. 1/2023 

zo zasadnutia komisie zo dňa 15. 2. 2023 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Činnosť komisie vo vzťahu k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 

mesta Nové Mesto nad Váhom 

3. Plánované termíny zasadnutí komisie v roku 2023 

4. Hlavné oblasti a zámery,  na ktoré bude zameraná činnosť komisie v roku 2023  

5. Rôzne  

6. Záver  

 

K bod č. 1: 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Ing. Iveta Antalová, ktorá privítala prítomných 

členov komisie a zástupcu mesta. Členovia komisie odsúhlasili program rokovania komisie. 

Následne došlo k predstaveniu sa jednotlivých členov komisie, keďže išlo o historicky prvé 

zasadnutie predmetnej komisie.   

 

K bodu č. 2: 

Predsedníčka komisie Ing. Antalová oboznámila prítomných s „Rokovacím poriadkom komisií 

Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom“, v zmysle ktorého je vymedzené 

fungovanie komisie. Členovia komisie jednohlasne vzali na vedomie predmetný dokument.  

 

K bodu č. 3:  

Tajomníčka komisie Ing. Černá oboznámila prítomných s plánovanými termínmi zasadnutí komisie 

pre rok 2023. Členovia komisie jednohlasne vzali na vedomie/akceptovali stanovené termíny.  

 

K bodu č. 4: 

Predsedníčka komisie Ing. Antalová predstavila hlavné oblasti a zámery komisie pre rok 2023. 

Uvedené oblasti a zámery rozpracovala do dvoch hlavných tematických okruhov. Prvý je zameraný 

na stanovenie cieľov a náplň činností KCR a druhý, ktorý vymedzuje oblasti pôsobnosti KCR.  

 

Ciele a náplň činnosti Komisie cestovného ruchu: 

Cieľom a náplňou činnosti Komisie cestovného ruchu  je aktívna podpora cestovného ruchu 

a regionálneho rozvoja. A to najmä: zvýšenie významu CR v podmienkach Nového Mesta nad 

Váhom; využitie potenciálu polohy mesta, areálu Zelenej vody, histórie a kultúrno-spoločenský 

príležitostí;  podpora regionálnej a cezhraničnej spolupráce; rozšírenie sietí partnerstiev na lokálnej, 

národnej i nadnárodnej úrovni; propagácia a prezentácia Nového Mesta nad Váhom dovnútra 

i navonok; aktívne čerpanie fondov EÚ a iných grantových schém zameraných na rozvoj 



cestovného ruchu a infraštruktúry; prepojenie a rozšírenie možností CR s dôrazom na rekreáciu 

občanov Nového Mesta nad Váhom; zachovanie, propagácia a zveľaďovanie historického 

a kultúrneho dedičstva mesta, skvalitnenie a profesionalizácia služieb súvisiacich s turizmom; 

zvýšenie angažovanosti mesta v oblasti CR a následné zvýšenie podielu tohto segmentu 

v hospodárstve mesta. 

Je poradným orgánom pri tvorbe strategických dokumentov mesta v oblasti CR a regionálneho 

rozvoja. Pri svojej činnosti participuje s oddeleniami Mestského úradu, primátorom mesta, 

zastupiteľstvom, ostatnými komisiami MsZ ale aj odbornou i širokou verejnosťou. 

 

Vymedzenie oblasti pôsobnosti Komisie cestovného ruchu: 

1. Prerokúva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom v oblasti svojej pôsobnosti, 

 

2. Prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch: 

- návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území 

mesta Nové Mesto nad Váhom, 

- stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na využívanie 

majetku mesta a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

 

3. Navrhuje uznesenia odporúčacieho charakteru na spracovanie materiálov do Mestského 

zastupiteľstva v oblastiach svojho zamerania 

 

4. Rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom 

a propagáciou 

 

5. Predkladá podnety subjektov na území mesta podieľajúcich sa na rozvoji cestovného ruchu, 

historického dedičstva a regionálnej politiky 

 

6. Prerokúva a pripomienkuje programovú náplň prezentačných podujatí a spolupracuje pri 

príprave kalendára podujatí v meste. 

 

7. Navrhuje a pripomienkuje položky rozpočtu súvisiace s  podporu cestovného ruchu a 

propagácie. 

 

8. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami Mestského zastupiteľstva. 

 

Členovia následne diskutovali o: 

- potrebe vytvorenia inštitucionálneho zabezpečenia pre oblasť cestovného ruchu v podobe 

vytvorenia turistickej informačnej kancelárie, alebo oblastnej organizácie cestovného ruchu, 

prípadne incomingovej agentúry pre cestovný ruch.  

- potrebe vytvorenia referátu, prípadne oddelenia (v rámci organizačnej štruktúry mesta), ktoré 

sa bude podrobne zaoberať problematikou cestovného ruchu a propagácie, pričom bude 

potrebná úzka spolupráca s mestskými organizáciami, predovšetkým MsKS.  

- potrebe podrobného rozpracovania analýzy, koncepcie, či stratégie pre cestovný ruch, ktorá 

bude zapracovaná v do záväzného dokumentu mesta. Takýmto dokumentom pre mesto je Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Naše mesto má aktuálne platný PHSR pre 

obdobie 2016 – 2023. Vzhľadom k faktu, že tento rok bude končiť platnosť aktuálneho PHSR 



a mesto bude zabezpečovať jeho aktualizáciu pre nové obdobie, členovia komisie sa zhodli na 

potrebe zapracovať stratégia pre cestovný ruch do aktualizovaného dokumentu PHSR.  

 

Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili diskutované témy i návrhy pre činnosť komisie 

v rámci bodu 4 v celom rozsahu. 

 

K bodu č. 5: 

Člen komisie Mgr. Ižold sa zaujímal o výšku finančných prostriedkov vyčlenených na 

fungovanie komisie cestovného ruchu, resp. výšku prostriedkov na realizáciu aktivít týkajúcich 

sa cestovného ruchu. Predsedníčka Ing. Antalová informovala, že finančné krytie je sčasti 

obsiahnuté v rámci dokumentu Programový rozpočet mesta na rok 2023. Ide však 

o zabezpečenie publicity a aktivít v rámci doterajšieho rozsahu (t. j. zabezpečenie základných 

aktivít, či propagačných materiálov). Mgr. Ižold tiež navrhol posilnenie aktivít zabezpečujúcich 

dôslednejšiu komunikáciu medzi mestom a jej organizáciami, predovšetkým MsKS 

a komunikáciu, ktorá zvýši informovanosť smerom navonok teda k verejnosti i ostatným 

subjektom pôsobiacim v meste a jej okolí.  

 

Člen komisie p. Masár navrhol posilnenie spolupráce existujúcich subjektov pôsobiacich 

v oblasti cestovného ruchu a taktiež navrhol posilnenie aktivít, ktoré zabezpečia zvýšenie 

informovanosti.  

 

Podpredseda komisie Mgr. Neuschl informoval tom, že v súčasnosti prebieha na úrovni mesta 

proces aktualizácie i zmeny štruktúry mestskej web stránky. V rámci pripravovaných 

aktualizácií dôjde k zmenám v štruktúre a spôsobe zverejňovania informácií s cieľom zvýšiť 

celkovú mieru a úroveň informovanosti a publicity.   

 

Predsedníčka Ing. Antalová zdôraznila potrebu propagácie cestovného ruchu jednak na 

„domácej“ úrovni (informovanosť smerom k občanom a subjektom pôsobiacim v meste a jeho 

okolí), ale i smerom navonok s cieľom zviditeľnenia a spropagovania nášho mesta/regiónu na 

celoslovenskej (i cezhraničnej úrovni).  

 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť.  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21. 2. 2023 

 

 

 

 

.....................................                                                                              ...................................... 

   Ing. Iveta Antalová                                                                                     Ing. Marcela Černá 

  predsedníčka komisie                                                                                   tajomníčka komisie 

 

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina zo zasadnutia 


