ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 29.5.2013
Dňa 29.5.2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie. Zasadnutie
otvoril Jaroslav Gažo predseda komisie.
Na zasadnutí sa zúčastnili 6 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
Rôzne
Záver

Prerokovanie materiálov komisie KŠCRMR
Predseda komisie Jaroslav Gažo predniesol všetky body programu komisie(spolu 27 bodov).
Pán Peter Ničík žiada informáciu k záverečnej správe Mestského divadla. Na mestské
zastupiteľstvo a na finančnú komisiu bol pozvaný riaditeľ mestského divadla Anton Šulík, ktorý
bude prezentovať záverečnú správu divadla. Prerokované bolo aj pripravované parkovisko na
sídlisku Hájik, kde Peter Ničík žiada najskôr vypracovať štúdiu.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie a súhlasí s materiálom v uvedenom znení predložiť na mestskej rade
Výsledok hlasovania:
Za: 6 hlasov Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Rôzne
Peter Ničík žiadal informácie o stave Centra voľného času Žirafa. Pani Dolníková pozvala pani
Evu Smolkovú poverenú vedením odboru školstva, aby prezentovala momentálnu situáciu
nakoľko materiál o zrušení CVČ Žirafa bude prerokovaný na mimoriadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva.
Pani Smolková informovala o legislatívnom postupe a pracovno-právnych vzťahoch.
Financovaná v CVČ bude mládež do 25 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Žiline. Aj v tomto
variante bude úspora financií oproti minulému roku. S niektorými obcami boli taktiež podpísané
zmluvy o financovaní detí v centrách voľného času. S týmto postupom členovia komisie
súhlasili. Peter Ničík však nesúhlasí so zrušením CVČ Žirafa a žiadal argumenty. Pán Patrik
Groma následne upozornil na neprehľadné faktúry, podnikanie CVČ Žirafa, čo zákon
nedovoľuje. Patrik Groma navrhol realizovať aj poslanecký prieskum činnosti v uvedenom
CVC-ku. Poslanec Róbert Kašša svojim vystúpením podporuje zachovanie CVČ Žirafa,
nakoľko vybudovala športové zázemie v meste.
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V Žiline dňa 29.5. 2013
Jaroslav Gažo
predseda komisie
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie

2

