ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 11.6.2014
Dňa 11.júna 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie. Zasadnutie
otvoril predseda komisie Jaroslav Gažo.
Na zasadnutí sa zúčastnili 7 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 8, čím bola komisia
uznášania schopná. Poslanec Kostolný a Groma opustili rokovanie komisie skôr, nakoľko boli aj
v komisií na výberovom konanie v obdobnom čase. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu
č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie (ďalej len „zápisnica“).

Program rokovania:
Program:
1.
Otvorenie
2.
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta
Žiliny s.r.o. za I. kvartál 2014 - mat. č. 48/2014
3.
Zmena Tarify MHD v Žiline od 01.08.2014 - Doplnenie Tarify MHD v Žiline akceptácia čipovej karty International Student identity card (ISIC karta) v podmienkach
MHD v Žiline a rozšírenie bezplatného cestovania pre jednu dospelú osobu s detským
kočíkom s dieťaťom - mat. č. 49/2014
4.
Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2013 - mat. č. 50/2014
5.
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov
samosprávy obcí v roku 2014 - mat. č. 51/2014
6.
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina - mat. č. 52/2014
7.
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2014
- mat. č. 53/2014
8.
Návrh VZN o zrušení Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, Žilina, a
jej súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9, Žilina, Elokovaného pracoviska,
Dedinská 1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska, Martinská 20, Žilina, Elokovaného
pracoviska, Pionierska 95, Rajecké Teplice, rozpočtovej organizácie - mat. č. 54/2014
9.
Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Hollého 66, Žilina, a jej súčastí, Školského
klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej
organizácie - mat. č. 55/2014
10.
Návrh VZN o zrušení Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina,
a jej súčastí, Školského klubu detí, Na stanicu 27, Žilina, Výdajnej školskej jedálne, Na
stanicu 27, Žilina, rozpočtovej organizácie - mat. č. 56/2014
11.
Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina, a jej súčastí,
Školského klubu detí, Gaštanová 56, Žilina, Školskej jedálne, Gaštanová 56, Žilina,
rozpočtovej organizácie - mat. č. 57/2014
12.
Návrh VZN o zriadení Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina,
rozpočtovej organizácie - mat. č. 58/2014
13.
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
projekt s názvom „Považský Chlmec – stoková sieť“ - mat. č. 59/2014
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14.
Personálna zmena v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - mat. č. 60/2014
15.
Návrh na schválenie zámeru zrušenia Strediska služieb škole, rozpočtovej
organizácie - mat. č. 61/2014
16.
Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou
SIRS - mat. č. 62/2014
17.
Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa,
zriadenie vecného bremena) - mat. č. 63/2014
18.
Všeobecná rozprava
19.
Záver

Prerokovanie materiálov komisie
K bodu č.14
Poslanec Róbert Kašša informoval o personálnych zmenách v MsHK Žilina.
Poslanec Peter Ničík sa informoval aké sú dôvody personálnych zmien a aké sú dôvody
vymenovania nových členov vo funkciách. Keďže poslanec Kostolný (nový člen dozornej rady)
Opustil rokovanie skôr nedozvedeli sme sa jeho stanovisko k vymenovaniu.
K bodu č.16
Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS.
Poslanci vzájomne diskutovali o navrhovanej výmene pozemkov.

Stanovisko komisie:
Komisia nesúhlasí s predloženým návrhom spoločnosti SIRS na vysporiadanie vzájomných
vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS..
Výsledok hlasovania:

Za: 0 hlasov Proti: 2

Zdržal sa: 3

Iné:
Poslanec Ján Ničík vyslovil požiadavku protifašistických bojovníkov o pamätnú dosku pre
Jozefa Dobrovodského.
Pani Dolníková, vedúca odboru KŠCRMR upozornila na dôležitosť vizualizácie podobných
tabúľ a pamätných dosiek a vyzvala na diskusiu zo Zborom Žilincov.
V Žiline dňa 11.6. 2014
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
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