ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 30.4.2014
Dňa 30.apríla 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:
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 27/2014
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2014 - mat.
č. 28/2014
4. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej
dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2013 a Správa
o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV.
kvartál 2013 - mat. č. 29/2014
5. Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina
k 31.03.2014 - mat. č. 30/2014
6. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 2014 mat. č. 31/2014
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu Mesta
Žilina za rok 2013 - mat. č. 32/2014
8. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013 - mat. č. 33/2014
9. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 mat. č. 34/2014
10. Plat primátora mesta Žilina - mat. č. 35/2014
11. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina - mat.
č. 36/2014
12. Návrh zmeny VZN č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok
2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia mat. č. 37/2014
13. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí - mat. č. 38/2014
14. Návrh VZN o zrušení Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej
jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu detí
pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie - mat.
č. 39/2014
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15. Návrh VZN o zriadení Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie,
Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie 196,
Žilina - mat. č. 40/2014
16. Návrh na schválenie investičného zámeru nadobudnutia dvoch bytových domov na ul. Cesta
k Paľovej búde - mat. č. 41/2014
17. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie
vecného bremena) - mat. č. 42/2014
18. Návrh na odpredaj pozemkov spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. - mat. č. 43/2014
19. Návrh na odpredaj akcií v spoločnosti Bytterm, a.s. - mat. č. 44/2014
20. Vyradenie majetku - mat. č. 45/2014
21. Všeobecná rozprava
22. Záver

Prerokovanie materiálov komisie
K bodu č.11
Pracovníčka MsU p. Grečmalová predniesla správu o návrhu VZN o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych obslužných zariadení. Poslanci sa
informovali na dosah nariadenia v praxi.

Stanovisko komisie:
Komisia súhlasí s Návrhom VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č.11/2011.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K ostatným bodu
Predseda komisie predniesol všetky body z programu o ktorých poslanci diskutovali bez
závažnejších pripomienok.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie ostatné body programu a postupuje materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov Proti: nikto
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Zdržal sa: nikto

Iné:
Pán poslanec Groma informoval o transformácií v ľadovom hokeji – rozdelenie MsHK
dospelých a mládeže.
Pán poslanec Peter Ničík sa informoval o možnosti pokračovať vo umiestňovaní fotografií
a krátkeho popisu o Osobnostiach mesta Žilina vo verejných priestoroch Mesta Žilina.

V Žiline dňa 30.4. 2014
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
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