ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 30.4.2015
Dňa 30. apríla 2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie KŠCRMR.
Zasadnutie otvoril predseda komisie Ján Ničík.
Na zasadnutí sa zúčastnili 12 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 12, čím bola
komisia uznášania schopná. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo
zasadnutia komisie (ďalej len „zápisnica“).
Program:
1. Otvorenie
2. Zmena vo vlastníckej štruktúre MsHKM
3. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 2015 –
mat. č. 67/2015
4. Výlepné plochy
5. Zrušenie VZN pyrotechnika
6. Iné – Radničné noviny

Prerokovanie materiálov komisie
2. Zmena vo vlastníckej štruktúre MsHKM
Pán poslanec Durmis informoval komisiu o návrhu úplného oddelenia mládeže MsHKM od
MsHK a to aj kvôli hrozbe konkurzu. Momentálne podiel MsHKM je 49% a navrhuje, aby mesto
prevzalo tento záväzok.
Pani Šustrová pripomenula, že pri predložení tohto materiálu do komisie nebola dodržaná lehota
podľa rokovacieho poriadku a to 11 dní pred mestskou radou.
Stanovisko komisie:
Komisia súhlasí s predloženým návrhom a postupuje materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 11 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: 0

3. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok
2015 – mat. č. 67/2015
Správu predniesol riaditeľ Mestskej plavárne p. Harčár. Vysvetlil hospodárenie plavárne, jej
príjmy a výdaje a informoval aj o predĺžení otváracích hodín pre verejnosť.
P. Ničík sa informoval ako je plaváreň pripravená na letnú sezónu. Riaditeľ uviedol, že
momentálne prebieha čistenie a dezinfekcia vonkajších bazénov.
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P. Hubková sa pýtala na stav zamestnancov, nakoľko polovica nákladov sú práve mzdové
náklady. P. Harčár uviedol, že v pracovnom pomere je 32 zamestnancov a v letnej sezóne
približne 15 ľudí naviac.
P. Čepcovi v materiáli chýbajú nákladové položky a informoval sa aj na technický stav plavárne.
P. Harčár informoval o jednotlivých položkách. Momentálne prebieha oprava strechy a
Žilinská teplárenská uskutočnila obhliadku strojovne, ktorej rekonštrukcia v budúcnosti bude
nevyhnutná.
P. Zrník sa informoval na prepad predaja bodových lístkov a horšej čistote v priestoroch
plavárne. Odpoveďou mu bola zlá letná sezóna z dôvodu počasia. Nedostatky v čistote nevidí
a pravidelná kontrola z hygieny nemala taktiež žiadne pripomienky.
P. Adamov by rád prispel ku skultúrneniu vstupnej haly na plavárni.

Stanovisko komisie:
Komisia berie na informatívnu správu na vedomie a postupuje materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 12 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

4. Výlepné plochy
Pán Vančík z odboru KŠCRMR predniesol tento materiál, kde informoval o dôvodoch súťaže
o výlepné plochy.
P. Adamov navrhol prehodnotiť plochy a zvýšiť celkový počet výlepných valcov. Informoval sa
aj o možnosti výlepných plôch na zastávkach MHD.
P. Štánsky navrhol definovať v návrhu zľavy. Pýtal sa prečo len 3 inštitúcie by mali mať zľavu
na výlepné miesta. Navrhuje viac zľavnených kultúrnych a športových inštitúcií.
P. Veliky sa informoval, či bol v minulosti realizovaní prieskum sledovanosti výlepných miest
(nebol). Nesúhlasí z názorom pána Adamova z rozširovaním výlepných plôch, k čomu sa pridal
aj p. Dudáš.
P. Cibuľka sa informoval o stratégií výlepných plôch, vysvetlené mu bolo, že doba neurčitá na
prenájom týchto plôch je výhodnejšia pre prípad vypovedania zmluvy.

Stanovisko komisie:
Komisia nesúhlasí s predloženým návrhom a navrhuje materiál doplniť o zľavu pre ďalšie
kultúrne a športové inštitúcie a taktiež definovať v návrhu samotnú zľavu.
Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: 2

5. Zrušenie VZN pyrotechnika
P. Ulaher informoval komisiu o dôvodoch zrušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.
K zákonu bolo prijatých množstvo pripomienok a návrhov.
P. Veliký uviedol, že toto VZN sa porušovalo aj keď bolo v platnosti.
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Komisia berie informatívnu správu na vedomie a postupuje materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 12 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

6. Iné – Radničné noviny
Prizvaný na komisiu bol aj p. Bechný, ktorý informoval o samotných pripomienkach
k Radničným novinám. V budúcnosti by mali informácie k uverejneniu posielať mestské
výbory, čo komisia nevidí ako najšťastnejšie riešenie.
P. Veliký sa informoval aj o prípadnej inzercií v tomto mesačníku. Na ďalšie zasadnutie
komisie KŠCRMR navrhuje komisia pozvať aj p. Čorbu.
30. apríla 2015

Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
Ján Ničík
Predseda komisie KŠCRMR
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