ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 10.3.2016
Dňa 10. marca 2016 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. VZN predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
3. VZN trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici
4. Stav budovy Mestského divadla a Mestskej plavárne Žilina
5. VZN o výške finančných prostriedkov na žiaka
6. Granty – členovia komisií
7. Informatívna správa OOCR Malá Fatra
8. Odpredaj akcií MsHK Žilina
9. Iné
10. Záver

Prerokovanie materiálov komisie
VZN predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a VZN trhový
poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici
p. Hulín predniesol dôvody nového návrhu VZN o trhových miestach. Zdôraznil, že zrušenie
starého súčasného trhoviska je dlhodobá snaha mesta nakoľko majiteľ trhovisko nezveľaďuje
a nemá záujem tam investovať. Predpokladá sa postupný zánik tohto trhoviska. P. Čepec zdôraznil,
že nové trhovisko (pri Okresnom súde) nie je estetickejšie miesto a ani neponúka ďalšie výhody
ako pôvodné teda súčasné trhovisko. P. Hulín vysvetlil, že v novej vizualizácií trhoviska pri
autobusovom nástupišti sú navrhnuté jednotné moderné stánky, toalety, jednoduchší prístup
k vode a podobne).
p. Dolníková v rozprave zdôraznila a vysvetlila rozdiel medzi trhoviskom a trhovým miestom.
p. Hubková sa pýta na územný plán súčasného trhoviska a na zámer majiteľa po prípadnom zrušení
trhoviska. Informovala sa aj na dôvody prečo trhovisko nemôže byť presunuté do budovy tkz.
Starej tržnice. P. Cibuľka zdôraznil, že pokiaľ nemáme garanciu, že na starom trhovisku nezačne
výstavba, aby trhovisko zrušené nebolo.
p. Hulín vysvetlil aj dôvody, prečo sa pripravuje toto nové VZN už na jar a nie ku koncu
kalendárneho roka. Dôvody sú aj to, že mesto bolo oslovené práve novým záujemcom o trhovisko
pri autobusovom nástupišti.
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p. Plešinger navrhuje prijať nové VZN až neskôr a to od novembra 2016. p. Štánsky ho doplnil
a navrhuje pôvodné trhovisko zrušiť až po vzniku toho nového pri autobusovom nástupišti

Stanovisko komisie:
Komisia hlasovala o návrh doplniť do článku 2, odsek 1a aj pôvodné teda „staré trhovisko“.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov Proti: 1

Zdržal sa: 3

Následne komisia hlasovala o doplnenom návrhu VZN o predaji výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov Proti: 1

Zdržal sa: 1

Nehlasoval:1

Komisia hlasovala aj o VZN Trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici
Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov

Proti: nikto Zdržal sa: 2

Stav budovy Mestského divadla
Materiál predniesol riaditeľ divadla Anton Šulík. V budove, ktorá bla postavená v roku 1944
s dominantnou architektúrou momentálne prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie(hliníkové
vedenia, osvetlenia) a audiovizualizácie.V budúcnosti bude nutné meniť aj vchodové a balkonové
dvere a drevené okná kvôli lepšej tepelnosti budovy. Taktiež bude treba riešiť zatekanie vody do
budovy. V budove prebehla aj termovízia.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie.

VZN o výške finančných prostriedkov na žiaka
Komisia berie na vedomie.

Granty – členovia komisií
p. Dolníková komisiu informovala, že p. Bechný sa vzdal predsedníctva grantovej komisie
v oblasti kultúry a navrhuje, aby sa člen komisie p. Plešinger stal jej predsedom. P. Bechný navrhol
do komisie ako náhradníka p. Miroslava Sokola, ktorý s kandidatúrou súhlasil. Niektorí členovia
komisie však nemajú vedomosť o aktivitách navrhovaného člena v oblasti kultúry.
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Stanovisko komisie:
Komisia hlasovala o predsedníctve p. Plešingera v grantovej komisií mesta Žilina v oblasti
kultúry pre rok 2016
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov Proti: nikto Zdržal sa: 1

Nehlasovali:2

Odpredaj akcií MsHK Žilina
p. Durmis nepovažuje predložený materiál za dostatočne pripravený, k čomu sa priklonil aj p.
Čepec nakoľko tam nie je nič konkrétne špecifikované. Sú nejasné aj podmienky pri kúpe akcií.
Nie je jasné reklamné plnenie pri sponzorských finančných prostriedkoch.

Stanovisko komisie:
Komisia nesúhlasí s predloženým návrhom
Výsledok hlasovania:

Za: 0 hlasov Proti: 7

Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 2

10. marec 2016

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