ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 2.6.2016
Dňa 2.júna 2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie. Zasadnutie
otvoril predseda komisie Ján Ničík.
Na zasadnutí sa zúčastnili 8 /9 členovia komisie KŠCRMR ( p. Mjartan prišla neskôr )
z celkového počtu 12, čím bola komisia uznášania schopná. Neprítomní p. Adamov, p. Dudáš a p.
Veliký boli ospravedlnení. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo
zasadnutia komisie (ďalej len „zápisnica“).

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
Program :
1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE ĎALŠIEHO POSTUPU K ŽILINSKEJ PARKOVACEJ
SPOLOČNOSTI, S.R.O. A ŠPORTOVÉMU AREÁLU KARPATSKÁ
2. MAJETKOVO-PRÁVNE VYSPORIADANIE – SCELENIE
PARCIEL PLÁŽOVISKA MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE

JEDNOTLIVÝCH

3. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA, KTORÝM SA
DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.5/2016 O URČENÍ PRAVIDIEL
ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA
ŽILINA
4. AREÁL ŽILINSKÉHO ŠPORTU, KOMPLEXNÁ ANALÝZA PROJEKTU

5. NÁVRH NA VYPRACOVANIE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU : KONCEPCIA
ROZVOJA ŠPORTU MESTA ŽILINA NA ROKY 2016 – 2020

6. INÉ

7. ZÁVER
Predseda komisie dostal žiadosť o vystúpenie verejnosti na komisii OKŠ od JUDr. Dagmar
Pikorovej k bodu 2 a pána Vlada Baču v bode iné.
Dal hlasovať o vystúpení JUDr. Pikorovej.
Stanovisko komisie:
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Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov Proti: 0

Zdržal sa: 0

Dal hlasovať o vystúpení pána Baču.
Stanovisko komisie:
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov Proti: 0

Zdržal sa: 0

Prerokovanie materiálov komisie
1. Návrh na schválenie ďalšieho postupu k Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. a športovému
areálu Karpatská

Predseda komisie Ján Ničík dal slovo predkladateľovi materiálu. JUDr. Ulaherovi
P. Ulaher predstavil materiál a zdôraznil, že materiál uvádza daný stav a zároveň dáva verejnou
písomnou formou výzvu na urovnanie vzťahov medzi mestom Žilina a podnikateľom.
p. Plešinger uviedol, že napriek stretnutiu komisie s pánom Trabelssiem nedošlo k vzájomnej
dohode a sám nevidí priestor na dohodu v rámci komisie. O tom bude informovať aj na
najbližšom MZ.
p. Čepec sa opýtal, či skutočne neexistuje možnosť dohody.
p. Plešinger odpovedal, že napriek snahe riešiť veci, dohoda uvedenou formou nie je možná
a žiadosť pôjde písomnou formou tak, ako k tomu vyzval p. Trabelssie.
Stanovisko komisie:
Komisia postupuje predložený materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 1

2. Majetkovo právne vysporiadanie - scelenie jednotlivých parciel plážoviska Mestskej krytej
plavárne

Predsedajúci informoval, že predkladateľ p. Martin Kapitulík, nie je prítomný. P. Plešinger vyzval
JUDr. Ulahera, aby sa vyjadril za odbor majetkovo právny.
JUDr. Ulaher uviedol, že mesto Žilina s návrhom nesúhlasí, nakoľko má záujem o scelenie areálu
ako takého a nie o zámenu pozemkov.
P. Ničík dal slovo JUDr. Pikorovej.
JUDr. Pikorová uviedla, že zastupuje vo veci p. Holienčika ml. a st. a p. Pinzíka a predstavila
zámer v zmysle predkladaného materiálu.
p. Ničík sa opýtal, na aký zámer bude využitý pozemok v prípade, že by prišlo k zceleniu, keďže
pôvodný návrh bola nafukovacia hala.
JUDr. Pikorová zámer neupresnila – uviedla len, že na športové účely.
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Stanovisko komisie:
Komisia postupuje navrhovaný materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 7

3. NÁVRH NA ZMENU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA O URČENÍ
PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINA

P. Dolníková predložila návrh na zmenu VZN, na základe žiadostí 3 prevádzok :
1. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre prevádzkareň
Side Kebab na adrese prevádzkarne Národná 20, 010 01 Žilina určuje v piatok a v sobotu do 05.00
hod.
2. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre prevádzkareň
XXL PUB na adrese prevádzkarne Národná 20, 010 01 Žilina určuje v pondelok až štvrtok do
01.00 hod. a v nedeľu do 01.00 hod.
3. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre prevádzkareň
Piváreň Junior na adrese prevádzkarne Hlinská 2592/14, 010 01 Žilina určuje v pondelok do 02.00
hod., v utorok do 03.00 hod., v stredu a vo štvrtok do 02.00 hod.“
Informovala prítomných, že boli oslovení aj poslanci za jednotlivé mestské časti, kde sú
umiestnené prevádzky a zároveň oslovila aj mestskú políciu, aby uviedli svoje stanovisko ich
žiadostiam.
Voči prevádzkam SIDE KEBAB a XXL PUB neboli námietky na schválenie ich žiadosti.
Námietky a nesúhlasné stanovisko bolo vyjadrené voči Piváreň Junior ako zo strany poslancov,
tak aj zo strany MP, nakoľko už v minulosti prichádzalo k problémom v rámci nočných hodín.
P. Čepec vyjadril názor, že VZN asi nie je dobre nastavené, keď sa menilo hneď po prvom
schvaľovaní.
P. Dolniková uviedla, že VZN je práve dobre nastavené, nakoľko nastavuje záväzné pravidlá pre
prevádzky, ale existuje možnosť, zmeny, ak s tým bude súhlasiť MZ.
Na základe uvedeného dal predseda komisie hlasovať o prevádzkach jednotlivo.

Stanovisko komisie:
Komisia postupuje navrhovaný materiál na mestskú radu.
1. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre prevádzkareň
Side Kebab na adrese prevádzkarne Národná 20, 010 01 Žilina určuje v piatok a v sobotu do 05.00
hod.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov

Proti: 0
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Zdržal sa: 0

2. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre prevádzkareň
XXL PUB na adrese prevádzkarne Národná 20, 010 01 Žilina určuje v pondelok až štvrtok do
01.00 hod. a v nedeľu do 01.00 hod.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa čl.3 sa pre prevádzkareň
Piváreň Junior na adrese prevádzkarne Hlinská 2592/14, 010 01 Žilina určuje v pondelok do 02.00
hod., v utorok do 03.00 hod., v stredu a vo štvrtok do 02.00 hod.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlasov

Proti: 7

Zdržal sa: 0

4. AREÁL ŽILINSKÉHO ŠPORTU,KOMPLEXNÁ ANALÝZA PROJEKTU
P. Krutek uviedol materiál v zmysle dôvodovej správy.
P. Cibuľka je za to, aby sa investovalo do opráv školských športových areálov a telocviční a finančne sa
podporili kluby, ktoré sa venujú najmä mládeži.
p. Zrník sa opýtal, či bola oslovená ŽU a VÚC na spoluprácu. Uviedol, že uvedené subjekty riešia aj
revitalizáciu atletického štadióna ŽU. Pýtal sa na Velodróm – koho požiadavka to bola a tiež, čo bude, keď
bude uvedený materiál schválený.
P. Krutek odpovedal, že schválením predloženého materiálu ešte neschvaľujeme jeho realizáciu, že budú
pokračovať ďalšie kroky, ktoré budú ďalej predkladané na schválenie MZ. K velodromu uviedol, že sa
jedná o model športoviska, kde sa počíta aj s pritiahnutím sponzorov, klubov – velodrom na Slovensku
absentuje, teda návrh zobrazuje možnosti konania podujatí spojených s cyklistikou práve v tomto areáli.
Opäť zdôraznil, že schválením materiálu sa len naštartujú procesy prípravy.
p. Čepec poukázal na to ,že momentálne má mesto problémy s financovaním MKP a zimného štadiónu, že
napriek znižovaniu nákladov je neustále potrebné financovať aj ďalšie opravy a údržbu mimo schválený
rozpočet – teda riešiť najmä investičné náklady na tieto budovy.
p. Plešinger dal do pozornosti, že je potrebné sa venovať aj malým športoviskám v mestských častiach, aby
deti mohli tráviť voľnočasové aktivity na športových ihriskách.
p. Ničík skonštatoval, že materiál je dobre spracovaný. Opýtal sa, aké ohrozenia môžu nastať dostavaním
Karpatskej, prípadne odkúpením Športovej haly na Bôriku.
p. Krutek uviedol, že dostavaním Karpatskej vyplývajú povinnosti mestu zo zmluvy a o športovej hale na
bôriku nemôžeme diskutovať, nakoľko nie je v majetku mesta a podmienky jej odkúpenia nie sú do
dnešného dňa známe.

Stanovisko komisie:
Komisia postupuje navrhovaný materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasov

Proti: 1

Zdržal sa: 5

5. NÁVRH NA VYPRACOVANIE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU MESTA ŽILINA NA ROKY 2016 – 2020
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:

Návrh predložila p. Dolniková, uviedla, že pri spracovaní materiálu sa snažila zachytiť všetky
oblasti, ktorými by sa mala koncepcia zaoberať.

Stanovisko komisie:
Komisia postupuje navrhovaný materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Iné
P. Ničík vyzval pána Vlada Bača, aby sa ujal slova.
p. Bača uviedol, že pred časom napísal list, ktorý poslal aj poslancom a primátorovi mesta. V liste
poukazuje na zlý stav kultúry v meste Žilina, ako aj nedostatočné financovanie kultúry v meste.
Žiada, aby sa :
 Vypracovala koncepcia pre oblasť kultúry v meste Žilina;
 Vypracovala databáza umelcov pôsobiacich v meste Žilina a následne vyvolalo stretnutie
s nimi;
 Poukázal na to, že v meste nie je vytvorený priestor na prezentáciu umelcov a výtvarníkov
– kultúrne centrum;
 Poukázal na to, že financovanie v rámci grantového systému nie je dostačujúce, najmä nie
pre aktívnu umeleckú tvorbu.
 Žiadal, aby sa vytvorila samostatná komisia kultúry.
p. Ničík poďakoval za podnety a uviedol, že členovia komisie sa budú jeho podnetmi zaoberať.
Následne ukončil rokovanie komisie.

V Žiline dňa 8.6. 2016
Zapísal:
Mgr.Dolniková Ingrid, za sekretára komisie
Schválil:
Ján Ničík – predseda komisie KŠCRMR
Prítomní :

Ospravedlnení :

Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Mgr. Eva Mjartan

Mgr. Marek Adamov
Doc. Ing. Miloš Dudáš
Ing. Milan Veliký
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