ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 19.2.2015
Dňa 19.februára 2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline
Zasadnutie otvoril predseda komisie Ján Ničík.

zasadnutie

komisie.

Na zasadnutí sa zúčastnili 10 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 11, čím bola
komisia uznášania schopná. Poslanec p. Zrník bol ospravedlnený. Prezenčná listina zo
zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie (ďalej len „zápisnica“).
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Správa o výsledkoch kontroly – mat. č. 25/2015
Informácia o stave spoločnosti MsHK Žilina, a.s. – mat. č. 26/2015
Informatívna správa o hospodárení spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za rok 2014 – mat. č.
27/2015
5. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok
2014 – mat. č. 28/2015
6. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 29/2015
7. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2015 – mat. č. 30/2015
8. Návrh na odvolanie člena – neposlanca komisie mestského zastupiteľstva – mat. č. 31/2015
9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 –
mat. č. 32/2015
10. Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 –
mat. č. 33/2015
11. Analýza výberu miestnych daní a miestnych poplatkov fyzických a právnických osôb v
meste Žilina za obdobie rokov 2013 a 2014 podľa jednotlivých mestských častí – mat. č.
34/2015
12. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok
číslo 3 – mat. č. 35/2015
13. Informácia k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 19/2015 – mat. č. 36/2015
14. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia – mat. č.
37/2015
15. Návrh na schválenie zámeru spojenia Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a Materskej
školy, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtových organizácií – mat. č. 38/2015
16. Návrh na schválenie zámeru zaradenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina ako súčasti ZŠ, V.
Javorku 32, Žilina, rozpočtovej organizácie – mat. č. 39/2015
17. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina
– mat. č. 40/2015
18. Informácia k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2015 – mat. č. 41/2015
19. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – mat. č. 42/2015
20. Všeobecná rozprava
21. Záver
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Prerokovanie materiálov komisie
Sekretár komisie Mgr. Peter Zánický oboznámil komisiu s rokovacím poriadkom. Zdôraznil
pôsobnosť komisie, všeobecnú ustanovenia, formu zvolávania komisií a samotný priebeh
rokovania a hlasovanie komisie. Komisia svoje stretnutia dohodla pravidelne na štvrtok pred
mestskou radou o 1330h v priestoroch Mestského úradu.
Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za rok 2014 – mat. č.
27/2015 predniesol p. Rančák.
P. Čepec sa informoval na záver kontroly a na ďalší postup, čo sa navrhne okrem opatrení.
Doporučuje stanovisko Mesta k budúcnosti fungovania hokejového klubu.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na informatívnu správu na vedomie a postupuje materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov Proti: nikto

Zdržal sa: 1

Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok
2014 – mat. č. 28/2015 predniesla vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho
rozvoja Mgr. Dolníková. Vysvetlila poslanie a činnosť oblastnej organizácie cestovného ruchu
Malá Fatra. Spomenula fungujúcu spoluprácu s historikmi, Zborom Žilincov, pripravované
cyjklotrasy, bike park, work shopy. Taktiež informovala o pripravovanom cyklozraze a podujatí
Big Jump.
Predseda komisie p. Ničík sa informoval o likvidácií škôd po povodniach v Terchovej, na ktoré
neboli z dôvodu nedostatočného rozpočtu uvoľnené žiadne finančné prostriedky.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na informatívnu správu na vedomie a postupuje materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2015 – mat. č. 30/2015 –
diskusia medzi členmi komisie KŠCRMR prebiehala ohľadom navrhovaných mien, ktorí sú
navrhnutí do grantových komisií. Niektorí sa nestotožňovali s návrhom dvoch výtvarníkov
v kultúrnej komisií.
Po diskusií boli do kultúrnej komisií navrhnutí p. Plešinger, p. Bechný, p. Majtán, p. Noga,
p.Čierna.
Do športovej komisií navrhnutí p. Dobšovič, p. Barčík, p. Vanko, p. Tichý, p. Kekeli.
Všetci navrhovaní členovia grantových komisií boli predstavení o ich činnosti v danej oblasti.
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Stanovisko komisie:
Komisia postupuje predložený materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov Proti: nikto

Zdržal sa: 1

Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 –
mat. č. 33/2015
Na zasadnutie komisie bol pozvaný aj vedúci ekonomického odbpru p. Krutek, ktorý predniesol
dôvody zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením.
p. Čepec sa zaujímal o dôvody zrušeného uznesenia na mestskom zastupiteľstve a následne bolo
ďalšie predložené.
Stanovisko komisie:
Komisia postupuje predložený materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov Proti: nikto

Zdržal sa: 1

Návrh na schválenie zámeru zaradenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina ako súčasti ZŠ, V.
Javorku 32, Žilina, rozpočtovej organizácie – mat. č. 39/2015 Niektorí členovia komisie (p.
Ćepec, Ničík, Štanský) kritizovali nedostatočnú dôvodovú správu o zlúčení nakoľko
samotný návrh nebol špecifikovaný.
Stanovisko komisie:
Komisia nepostupuje predložený materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov Proti: 0

Zdržal sa: 1

Iné:
Vo všeobecnej rozprave p. Adamov nesúhlasil z Radničnými novinami, ktoré od roku 2015
začína vydávať Mesto Žilina. Ako spomenul, chýbajú mu údaje o finančných nákladoch
a vyjadril aj obavu, že noviny sa stanú politickými novinami.
Pani Dolníkova informovala členov komisie o výlepných plochách v Meste Žilina.
V Žiline dňa 19.2. 2015
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
Schválil:
Ján Ničík – predseda komisie KŠCRMR
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