ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 20.2.2013
Dňa 20.2.2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline zasadnutie komisie. Zasadnutie
otvoril Peter Ničík nakoľko bol predseda komisie Jaroslav Gaţo práceneschopný.
Na zasadnutí sa zúčastnili 5 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 8, čím bola komisia
uznášania schopná. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia
komisie (ďalej len „zápisnica“).

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a návrh programu zasadnutie
Prerokovanie materiálov predkladaných do Mestskej rady, konanej dňa 25.02.2013
Rôzne
Záver

Bod č.10
Návrh na schválenie grantových komisií pre rok 2013
Materiál predloţila vedúca odboru KŠCRMR Ingrid Dolníková.
Pán Peter Ničík pripomienkoval odbornosť niektorých navrhovaných členov grantových komisií.
Taktieţ pán Kašša nesúhlasí, ţe v kultúrnej komisií nie je navrhnutý práve poslanec Peter Ničík a práve
v športovej komisií mu chýbajú odborníci z radov poslancov v danej problematike. Do diskusie sa zapojil
aj pán poslanec Groma a ten konkrétne nesúhlasí, aby v kultúrnej komisií bol Anton Šulík a v športovej
komisií Marián Brezáni. Návrhy na nových členov prednesú poslanci na mestskom zastupiteľstve.
Prítomní poslanci aj upresnili navrhované priority pre ţiadateľov o granty pre rok 2013 v oboch
oblastiach.

Stanovisko komisie:
Komisie nesúhlasí s navrhovanými komisiami pre grantové komisie na rok 2013.
Výsledok hlasovania:
Za pôvodný návrh: 0 hlasov
Proti: 3
Zdrţal sa: 2

2. Prerokovanie ostatných materiálov komisie KŠCRMR
Pán Peter Ničík predniesol všetky body programu komisie.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie a súhlasí s materiálom v uvedenom znení predloţiť na mestskej rade
Výsledok hlasovania:
Za: 5 hlasov Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
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3. Rôzne
Pán Kašša vyslovil nesúhlas s tým, ţe športovému klubu TJ Sokol (vodný zjazdári) nebola
udelená výnimka o zníţení prípadne ponechaní pôvodnej výšky dane za objekt športového klubu,
ktorá bola v roku 2012 výrazne zvýšená. Pani Dolníková informovala, ţe túto problematiku riešil
vedúci odboru ekonomického pán Krutek.

V Ţiline dňa 20.2. 2013
Ing. Peter Ničík
člen komisie
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
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