KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH
Pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach

Komisia pre cestovný ruch pri MsZ Trenčianske Teplice považuje podporu cestovného ruchu
za kľúčovú oblasť s potenciálom určiť budúci rozvoj mesta po hospodárskej, demografickej i
celkovej kultúrno-sociálnej stránke.

Bude snahou tejto komisie navrhovať a pracovať na riešeniach vytvárajúcich pozitívne
podnikateľské prostredie, a to i pre menších podnikateľov a živnostníkov, nastavenie
podmienok pre širokú participáciu obyvateľov i podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti
a záujmu o podnikanie v meste.
Cieľom bude vytvoriť skutočne funkčné a živé mesto s pracovnými a živnostenskými
príležitosťami, obohatenie demografie o vrstvu v produktívnom veku pracujúcou v meste
a tak systematicky pracovať na atraktívnosti nášho mesta ako kúpeľnej a turistickej destinácie.
Záleží nám na tom, aby boli všetky aktivity na podporu CR vykonávané finančne hospodárne
efektívne, a transparentne to znamená že budeme vždy odporúčať začať projekt v
„skromnejšej“ finančne nenáročnejšej verzii, následne zhodnocovať a na základe merateľných
kritérií rozširovať aktivity. Komisia bude tiež aktívne vyhľadávať možnosti financovania
projektov z iných ako mestských zdrojov.

KRÁTKODOBÉ CIELE
1. Revízia a návrh na „zmäkčenie“ opatrení proti reklamnému smogu prijatých v VZN č.
7/2016.
2. Naštudovanie súčasného systému výberu a administrácie Dane z ubytovania a návrh
prípadného zefektívnenia systému. Tento by mal byť jasný a „priateľský k užívateľom“,
pravidelne a jednoducho kontrolovateľný, pričom výber Dane by kvôli
transparentnosti mal byť vykonávaný pomerne frekventovane. Je nevyhnutná
POZITÍVNA komunikácia opatrení s miestnymi dotknutými podnikateľmi a vyjadrenie
vďaky za ich spoluprácu ako i faktu, že efektívny výber tejto dane bude ďalej slúžiť
lepšej propagácii mesta.
3. Iniciovať rokovania s prevádzkovateľom Železničnej trate Trenčianska Teplá –
Trenčianske Teplice o možnosti znovuzavedenia pravidelnej prevádzky. Prípadne
aspoň prevádzky počas sezóny.
4. Návrh na založenie občianskeho združenia združujúceho podnikateľov Trenčianskych
Teplíc ktorí by týmto spôsobom boli zastúpení v OOCR Trenčianske Teplice

a participovali tak na jej aktivitách. Toto opatrenie by malo zvýšiť záujem i menších
podnikateľov na rozvoji CR zlepšiť komunikáciu a vedomie o spoločne vykonávaných
aktivitách.

DLHODOBÉ CIELE
1. Iniciovať revitalizáciu Železničnej stanice, jej citlivú rekonštrukciu a znovuotvorenie pre
cestujúcu verejnosť. Priestory stanice by sa mohli stať i akými „vstupným portálom“ do
mesta. V ideálnom prípade slúžiť propagácii (umiestnenie TIK a podávanie
všeobecných informácií o meste), predajným miestom cestovných lístkov, miestom
prezentácie Kúpeľov, Predajom suvenírov, Občerstvenia, prípadne využitia vstupnej
haly ako kaviarne a občasnej galérie. Na podobné akcie navrhujeme motivovanie
verejnosti a účasť samotných občanov na prácach (napr. po vzore Banskej Štiavnice,
kde si Kalváriu opravili samotní občania).
2. Zistenie majetkových pomerov budov momentálne nevyužívaných priestorov a budov
(napr. Štefánia dvor, budova bývalého záhradníctva atď) a iniciácia rokovaní za účelom
poskytnutia priestoru napr. pre otvorenie služieb dôležitých pre ďalší rozvoj turizmu
ako i skvalitnenia života pre miestnych obyvateľov; obchodných či iných priestorov.
V prípade záujmu by Mesto mohlo vytvoriť „Portál“ podnikateľských príležitostí na
svojom webe a tým uľahčiť vstup nových či staro-nových prevádzok na trh a tiež
aktívne ovplyvniť charakter pešej zóny, centra mesta i ďalších oblastí.
3. V spolupráci s Slovenským Klubom Turistov a Komisiou pre životné prostredie
navrhnúť Túry so sprievodcom počas sezóny do okolia Teplíc. Tiež iniciovať akcie
zamerané na zlepšenie životného prostredia s účasťou verejnosti ako napr. čistenie
a značkovanie turistických chodníkov. Vytvorili by sa tým príležitosti pre stretnutia
obyvateľov a pocit spoluzodpovednosti za naše prostredie.
4. Oprava a revitalizácia „Vyhliadky Hríb“ a k nej vedúcich chodníkov a osvetlenia.
5. Iniciácia rokovaní s majiteľom areálu Domu Speváckeho zboru Slovenských učiteľov za
účelom rekonštrukcie a sprevádzkovania Kúpaliska „Učitelák“. Zistenie informácií
o možnom financovaní.
6. Projekt „MESTO ZÁHRADA“. Vytvorenie sociálneho podniku s účasťou Mesta za
účelom odbornej údržby zelene v meste. Zmizlo niekoľko zelených plôch a na
mnohých miestach nie je vykonávaná odborná a systematická starostlivosť o veľmi
dôležitú zložku dotvárajúcu celkový estetický a kvalitatívny charakter kúpeľného
mesta. Pozitívami budú pomerne rýchle viditeľné výsledky, takmer okamžité vizuálne
zatraktívnenie mesta pre návštevníkov a obyvateľov!
7. Organizácia občasných či viac-menej pravidelných trhov, pričom o obsahu predaja
stánkov bude spolurozhodovať Mesto, aby sa tak docielil želaný estetický efekt
i naplnenie cieľa rozvoja Teplíc ako turistickej destinácie aj destinácie tzv. denných

návštevníkov z blízkeho okolia. Ako vhodné by mohli byť remeselné a tradičné výrobky,
výrobky miestnych občianskych združení atď.
8. Návrh na realizáciu výstavby vyhliadkovej veže v lokalite Machnáč – Klepáč ako ďalšej
atrakcie nášho mesta.

