ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 26.3.2014
Dňa 26.marca 2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie. Zasadnutie
otvoril predseda komisie Ján Ničík.
Na zasadnutí sa zúčastnili 10 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 12, čím bola
komisia uznášania schopná.
Program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie členov grantovej komisie mesta pre oblasť inštitucionálna podpora na
rok 2015 – mat. č. 56/2015
3. Návrh na schválenie VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina –
4. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 49/2015
5. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 50/2015
6. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č
51/2015
7. Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline – mat. č.
52/2015
8. Bezodplatné poskytovanie výkonov medzi rozpočtovými organizáciami navzájom – mat. č.
55/2015
9. Informatívna správa o technickom stave strojovne – mat. č. 46/2015
10. Diskusia

Prerokovanie materiálov komisie
K bodu č.2 a 3.
Pani Grečmalová informovala o členoch grantových komisií pre rok 2015. Taktiež
o podmienkach, cieľoch grantov. Uviedla výšku grantov, komu sú dotácie určené a predstavila aj
samotný proces schvaľovania.
Stanovisko komisie:
Komisia súhlasí predložiť materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov Proti: nikto

K bodu č.4 a 5.
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Zdržal sa: nikto

Vedúca odboru vnútorných vecí Jana Brathová informovala komisiu o doplneniach, zmenách,
uzneseniach spojených z vykonávania v praxi. Komisie budú prístupné aj verejnosti.
Pán Cibuľka sa informoval, prečo predkladateľom je Mesto Žilina a nie politická strana Sieť,
keďže tento materiál predložila na Mestskom zastupiteľstve práve ona. Informoval sa o právnom
stanovisku na základe čoho nebude mať prokurátor námietky k verejnosti na komisiách, keď na
poslednom MZ práve toto bolo dôvodom sporu.
Pán Plešinger poukázal na etický pohľad predkladateľa a tiež zdieľal pochybnosti ohľadom
legislatívnych procesov v otázke predkladaného materiálu.
Pán Štánsky vidí určitý problém s vystúpením verejnosti na komisiách, či v mestskom
zastupiteľstve a žiada, aby bola preukázané, že občan žiadal neúspešne vybavenie priamo na
úrade a až na základe toho mu sprístupniť možnosť vystúpiť na komisií.
Pán Čepec nesúhlasí s maximálne 3 minútovým vystúpením na MZ.
Stanovisko komisie:
Komisia súhlasí predložiť materiál Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline na
mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov Proti: 2

Zdržal sa: 2

Stanovisko komisie:
Komisia nesúhlasí predložiť materiál v navrhovanom znení - Rokovací poriadok komisií
Mestského zastupiteľstva v Žiline do Mestskej rady
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasov Proti: 3

Zdržal sa: 4

K bodu č.6
Pani Brathová informovala o dodatku k zásadám odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Žiline.
Pán Zrník nesúhlasí, aby táto otázka bola predmetom rokovania na začiatku volebného obdobia,
ale otvoriť ju až neskôr po zhodnotení čiastkovej práci viceprimátorov mesta. K rovnakému
názoru sa prikláňa aj pán Plešinger.
Pán Cibuľka súhlasí, aby v budúcnosti sa prihliadalo pri určovaní odmeňovania k priemernej
mzde na Slovensku a nie určovať podľa platu primátora.
Stanovisko komisie:
Komisia nesúhlasí predložiť materiál v navrhovanom znení - Dodatok č. 1 k Zásadám
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline do Mestskej rady
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlasov Proti: 6
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Zdržal sa: 3

K bodu č.7
Pani Brathová informovala o správe k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu
v Žiline o pracovných náplniach, zlúčeniach a rozdeleniach odborov.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie predložený materiál.
K bodu č.8
Predseda komisie p. Ničík predniesol materiál o Bezodplatnom poskytovaní výkonov medzi
rozpočtovými organizáciami navzájom. Samotným členom komisie nie je jasný cieľ
navrhovaného opatrenia, hlavne nie bezodplatne, ale s určitou zľavou.
Pán Čepec uviedol, že ide o centralizovanie finančných prostriedkov, čo by nemalo byť cieľom.
Stanovisko komisie:
Komisia nesúhlasí predložiť materiál v navrhovanom znení - o Bezodplatnom poskytovaní
výkonov medzi rozpočtovými organizáciami navzájom do Mestskej rady
Výsledok hlasovania:

Za: 0 hlasov Proti: 8

Zdržal sa: 0

K bodu č.9
Predseda komisie p. Ničík predniesol materiál O technickom stave strojovne na zimnom
štadióne.
Pán Cibuľka sa zaujímal, prečo MsHK z každoročného rozpočtu neodkladalo určitú finančnú
čiastku, keďže technický stav strojovne je dlhodobou záležitosťou.
Pán Zrník vyslovil názor, že MSHK by mal ísť do súkromného vlastníctva.
Pán Durmis vyslovil určité pochybnosti pri fungovaní klubu mládeže MsHKM a samotným
MSHK. Nesúhlasí zo zmluvou a podmienkami pre samotné MsHKM. Tiež sa prikláňa k tomu,
aby Mesto Žilina nebolo jediným vlastníkom.
Pán Čepec nevidí v materiály finančné vyčíslenie jednotlivých alternatív, ktoré sú uvedené
v materiáli.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie predložený materiál.
K bodu iné
Predseda komisie p. Ničík otvoril diskusiu k Radničným novinám o jej grafickej úrovni
a niektorých chybách. Väčšina členov komisie súhlasí s vydávaním Radničných novín, ale
navrhujú zlepšiť kvalitu a formu. Pán Plešinger navrhuje zvýšiť inzerciu v Radničných novinách.
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V Žiline dňa 26.3. 2015
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
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