ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 14.8.2013
Dňa 29.5.2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie. Zasadnutie
otvoril sekretár komisie Peter Zanicky.
Na zasadnutí sa zúčastnili 4 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
Sekretár komisie Peter Zánický predniesol všetky body programu komisie(spolu 20 bodov).
Na zasadnutie bol pozvaný aj pán Vančík, aby predniesol Informatívnu správu o činnosti OOCR,
kde informoval o činnosti, členstve (dva subjekty vystúpili z OOCR- nezaplatili príspevok)
analýze, infocestách a spotoch.
Pán Groma sa informoval či už je založená živnosť pre OOCR a ktoré subjekty nezaplatili
členstvo. Taktiež navrhol, aby v budúcnosti bola vo väčšej miere využívaná fotobanka žilinských
fotografov.
Pán Peter Ničík sa informoval o výberovom konaní pre riaditeľa OOCR.
Na zasadnutie bola pozvaná aj pani Grečmalová, ktorá predniesla bod č.5 Uzatvorenie zmluvy
Mesta Žilina a Er-ka Kreo.
Pán Peter Ničík spochybnil výhodnosť navrhovanej sponzorskej zmluvy a chýba mu informácia
akú finančnú čiastku by vynaložilo mesto keby prenajalo klzisko, ktoré je aj predmetom
sponzorskej zmluvy. K tomuto postoju sa priklonil aj poslanec pán Groma.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie a súhlasí s materiálom v uvedenom znení okrem bodu č.5 predložiť
na mestskej rade.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasov Proti: nikto
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Zdržal sa: nikto

Stanovisko komisie k bodu číslo 5 Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom
Žilina a Er-ka Kreo s.r.o. materiál číslo 72/2013
Komisia nesúhlasí z predloženou zmluvou a navrhuje vyhlásiť súťaž pre prenájom klziska počas
Vianočných trhov a vyhlásiť súťaž pre výzdobu počas Vianočných trhov.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasov Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Rôzne
Sekretár komisie Peter Zánický informoval o komisií pre výber osobností mesta Žilina. Materiál
bol členom komisie KŠCRMR zaslaný pánom Štofkom. Zúčastnení súhlasia s členstvom
v komisií. Svoje návrhy pošlú elektronicky.
Poslanec Ján Ničík navrhol následne stretnutie príslušnej komisie.
Poslanec Peter Ničík navrhuje zaradiť do komisie aj tých, ktorí v minulosti získali ocenenie
Osobnosť mesta Źiliny.
Poslanec Peter Ničík navrhol pre grantové konanie v roku 2014 zmeniť systém výberu komisie
a to nasledovne. Pre každú oblasť navrhnúť 40 odborníkov, ktorí sa budú následne na komisií
KŠCRMR losovať o členstvo v príslušnej grantovej komisií v danom roku. Člen komisie môže
podať v príslušnej oblasti projekt, len ho nemôže hodnotiť. Ostatní členovia komisie s návrhom
súhlasia.

V Žiline dňa 14.8. 2013
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
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