ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 8.1.2014
Dňa 8.januára 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie. Zasadnutie
otvoril predseda komisie Jaroslav Gažo.
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:
Správa o výsledku kontrol
Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2013
Informatívna správa o hospodárení MsHK za obdobie september – november 2013
Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č.1 VZN 12/2012
Návrh na elokáciu umeleckej školy Gaštanová
Návrh na odkúpenie náhradných nájomných bytov
Návrh na schválenie zmeny VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom a Cirkevným zborom evanjelickej
cirkvi z dôvodu hodného osobitého zreteľa
9. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prerokovanie materiálov komisie
K bodu č.6
Na návrh poslanca Petra Ničíka komisia žiada zmeniť postup pri prideľovaní sociálnych bytov,
a to 50% žiadostí schvaľovať podľa poradovníka (pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia
podmienky). Aktuálny poradovník by mal byť zverejnený aj na internete.
Poslanec Groma odporúča aj fyzicky kontrolovať sociálnu situáciu rodiny (počet členov
v domácnosti, stav a podobne).
K bodu č.9
Vedúca odboru KŠCRMR p. Dolníková predniesla ponuku firmy, ktorá má záujem o plochy
výlepných miest v meste Žilina. Ponúka pre mesto Žilina zdarma a pre kultúrne inštitúcie so
zľavou výlep podujatí. Firma garantuje starostlivosť o plochy (vypracovaný projekt k dispozícií
u p. Dolníkovej).
Poslanec Peter Ničík navrhol vypísať súťaž o verejnom obstarávaní na uvedenú službu.
Poslanec p. Kašša sa zaujímal o možnosť ľadovej plochy s chladiacim zariadením pre Mariánske
námestie počas Vianočných trhov. Navrhoval zmeniť umelú plochu za ľadovú plochu.
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Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie a súhlasí s doplneným materiálom v uvedenom znení predložiť na
mestskej rade.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov Proti: nikto

V Žiline dňa 8.1. 2014
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
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Zdržal sa: nikto

