ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 13.10.2016
Dňa 13.októbra 2016 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 12, čím bola
komisia uznášania schopná. Neprítomný p. Štánsky a Durmis bol ospravedlnený. Prezenčná
listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie (ďalej len „zápisnica“).
Program:
Program:
1. Návrh na prerokovanie zámeru realizácie výstavby športového komplexu – lezecké
centrum a prenájom časti parcely 4940/10 a 4940/5 v k.u. Žilina – Ján Ničík
2. Plán opráv a rekonštrukčných prác v nasledujúcom období Mestskej krytej plavárni riaditeľ Mestskej krytej plavárne – p. Harčár
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žiliny – p. Hulín
4. Prerokovanie petície za Staré trhovisko - p. Hulín
5. Správa o výsledku kontrol – MsHK Žilina
6. Prevzatie športovej haly Karpatská – p. Ulaher
7. Návrh členov komisie pre ocenenie osobností mesta Žilina Športová hala Bôrik – návrh
p. M. Kapitulíka
8. VZN Ocenenie osobností mesta Žilina – p. J. Ničík
9. Návrh komisie Osobnosti mesta Žilina – p. I. Dolniková
10. Iné
Na komisiu boli doplnené dva nové body k programu. Predseda komisie prečítal program, ktorý
komisia následne schválila. Predstavil aj hosťa komisie Petra Fiabáneho.
Predseda komisie Ján Ničík privítal členov komisie. Navrhol, aby sa jednotlivé body programu
preberali podľa príchodu pozvaných predkladateľov materiálu.

1. Návrh na prerokovanie zámeru realizácie výstavby športového
komplexu – lezecké centrum a prenájom časti parcely 4940/10 a 4940/5
v k.u. Žilina
Predseda komisie oboznámil prítomných s obsahom žiadosti na prerokovanie v komisii. Žiadosť
sa týkala vybudovania lezeckého centra a prenájmu časti parcely 4940/10 a 4940/5 v k.u. Žilina,
ktorú zaslal Ing. Dalibor Joško.
Pán poslanec Cibuľka uviedol, že so zastavaním 30 % územia uvedenej parcely nesúhlasia
obyvatelia Soliniek, čo vyjadrili aj petíciou ( 1500 podpisov ), ktorú ako poslanec inicioval. Má
k tomu aj vyjadrenia odborníkov, ktorí uvádzajú, že sa jedná o ekotonovú zónu. Je za zachovanie
90% zelene a za zachovanie územia ako súčasti Lesoparku. V každom prípade je za návrh, aby
sa územie riešilo odborne, formou workshopu, ktorého výsledky budú poskytnuté na verejnú
diskusiu.
Ingrid Dolniková uviedla, že sa plánuje k uvedenej téme workshop – termín predbežne máj
2017. V súčasnej dobe územie má svoju funkciu a nie je nutné robiť unáhlené kroky. Workshop
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by mal poukázať na to, aké skúsenosti majú s takýmto priestorom a účelom vo svete, nájsť
alternatívy a riešenia pre relaxačno- oddychovú a športovú zónu, ktorá nebude v rozpore
s územným plánom a tiež bude komplexne riešiť celé územie.
Peter Fiabáne poukázal na to, že síce návrh je v súlade so zákonom ( územný plán ), ale súhlasí
s riešením územia prostredníctvom workshopu a verejnej diskusie.
Karol Čepec je za workshop a verejnú diskusiu a navrhol uvedený materiál stiahnuť z rokovania
a ukončiť diskusiu k tomuto bodu.
Predseda komisie dal hlasovať o návrhu Karola Čepca.

Stanovisko komisie:
Komisia sťahuje materiál z rokovania komisie.
Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Plán opráv a rekonštrukčných prác v nasledujúcom období Mestskej
krytej plavárni - riaditeľ Mestskej krytej plavárne
Riaditeľ mestskej krytej plavárne informoval prítomných členov komisie o pripravovaných
opravách a údržbe MKP v Žiline. Poďakoval za schválené finančné zdroje na obnovu tepelného
hospodárstva a rekonštrukciu technológií, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom na
uvedený účel. Zároveň informoval o údržbe a oprave vnútorného krytého bazéna a spŕch.
Z exteriérových prác MKP očakáva oprava strechy, prefóliovanie vonkajšieho plaveckého
bazéna a rekonštrukcia sociálnych zariadení. Je tiež pripravený projekt, ktorý počíta
s rekonštrukciou vestibulu – projekt je spracovaný už niekoľko rokov.
Peter Fiabáne sa informoval o termíne plánovaných opráv. Uviedol, že podľa jemu známych
informácií sa plánujú opravy buď 4/2017, alebo 9/2017. Za plavecké kluby vyjadril názor, že by
bolo vhodnejšie termín 9/2017, nakoľko v jarných mesiacoch vrcholí plavecká sezóna.
Vladislav Harčár potvrdil termín 9/2017, nakoľko musí prebehnúť verejné obstarávanie, pri
ktorom je potrebné dodržiavať termíny v zmysle legislatívy a teda sa určite s rekonštrukciou
nezačne na jar.
Karol Čepec sa opýtal, či sú známe predpokladané výdavka na rekonštrukciu.
Vladislav Harčár uviedol, že strecha vonkajších budov 31 tisíc €, prefóliovanie vonkajšieho
plaveckého bazéna 60 tisíc €, vestibul cca 100 tisíc €.
Peter Fiabáne upozornil na to, že bazén nespĺňa podmienky regulárneho športoviska pre
plavecké súťaže. Bolo by potrebné vyriešiť štartovcie bloky, ako aj dĺžku bazéna, ktorá nie je
v niektorých miestach 50 m.
Ján Ničík uviedol, že práve predloženie plánovaných práv bol zámer na to, aby sa v rozpočte
naplánovali finančné prostriedky.
Ľubo Plešinger požiadal, aby sa projekty pripravovali už s výkazom výmer, aby bolo zrejmé,
s čím je nutné počítať.
Petr Fiabáne uviedol, že v minulom roku čerpala MKP o 30 tisíc € menej, ako mala schválené
v rámci rozpočtu. Bolo by dobré uvedené financie priebežne dávať do nutných opráv.
Karol Čepec sa opýtal, či sa chystá nová cenotvorba – vstupné, prenájom.
Vladislav Harčár uviedol, že pri prenájme dráh sa zvýšila cena o 20%. Vychádzal z porovnania
v iných mestách.
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Peter Fiabáne uviedol, že pre plavecké kluby je termín zvýšenia nájomného problémom – stred
sezóny, nakoľko nie sú na to pripravené ani kluby, ani rodičia detí. Požiadal, aby v budúcnosti
boli zmeny vykonávané k januáru alebo k septembru a vopred oznámené.
Eva Šustrová uviedla, že takéto termíny sú uprostred roka problémom aj pre CVČ Žilina.

Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie informáciu o pláne opráv a rekonštrukcií MKP.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: 1 (Čepec)

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žiliny
Materiál uviedol Richard Hulin, ktorý prítomných informoval o tom, že od roku 2013 prišlo
k niekoľkým legislatívnym zmenám a z toho dôvodu vznikla potreba aktualizovať tento
strategický dokument mesta. Počas obdobia od mája do septembra 2016 mesto Žilina spracovalo a
pripravilo na schválenie aktualizáciu tohto svojho strategického rozvojového dokumentu a predkladá
ho poslancom Mestského zastupiteľstva na schválenie.
Po schválení aktualizácie pôvodného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na
roky 2014 -2020 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Žiline v roku 2013 sa tomuto dokumentu
ponechá pôvodne schválený názov, s dodatkom ako verzia 2.0.
Predseda komisie otvoril diskusiu k uvedenému materiálu. Vzhľadom k tomu, že sa do diskusie nikto
neprihlásil, dal o materiály hlasovať.

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

Za: 9 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. Prerokovanie petície za Staré trhovisko
Richar Hulin uviedol, že Mestu Žilina bola 8. 9. 2016 doručená petícia občanov, ktorí
podpísaním petície žiadajú mesto Žilina o zachovanie tradičného Starého trhoviska v Žiline na
ulici Horný Val Na základe takéhoto počtu odovzdaných podpisov má mesto Žilina podľa § 5d
ods. 2 Zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb. povinnosť predložiť túto petíciu na prerokovanie
v mestskom zastupiteľstve a dať zástupcom petičného výboru možnosť vystúpiť na
prerokovávaní tohto bodu na mestskom zastupiteľstve.
Keďže v programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline nie je predložený na rokovanie
žiadny bod, ktorého cieľom by bolo zrušenie Starého trhoviska v Žiline, nevieme túto petíciu
konfrontovať so žiadnym predloženým materiálom mesta Žilina. Úlohou poslancov mestského
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zastupiteľstva tak bude túto petíciu len prerokovať. Taktiež na stranu majiteľov trhových miest
uviedol, že začali s úpravou priestoru starého trhoviska, takže postoj mestského zastupiteľstva
mal svoj efekt.
Ján Ničík oboznámil prítomných že sa ako poslanecký klub stretli s majiteľmi a rokovali s nimi
o ďalších krokoch.
Peter Fiabáne uviedol, že pripravujú štúdiu revitalizácie starého trhoviska, ak ju realizovať
nebudú, potom má význam uvažovať o jeho zrušení.
Miloš Dudáš požiadal o predloženie štúdie aj KPÚ, aby sa mohli k nej vyjadriť.

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

Za: 9 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Správa o výsledku kontrol - MsHK Žilina
Materiál uviedla Lenka Tomaníčková. Vykonanou kontrolou bolo preverené čerpanie
poskytnutej dotácie od mesta Žilina v roku 2015 a splnenie prijatých opatrení na nápravu
nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených na základe kontroly vykonanej v roku
2014. Výsledkom kontroly je 24 kontrolných zistení. Pri kontrole uvádzal subjekt, že chyby pri
hospodárení vznikajú najmä zo zvýšených nákladov na prevádzku.
Peter Fiabáne navrhol oddelenie prevádzky od klubu, nakoľko sa situácia opakuje už niekoľko
rokov. Navrhuje, aby prevádzku prevzal Žilbyt.
Lenka Tomaníčková uviedla, že MsHK je mestkou spoločnosťou – jedinou na Slovensku
a takýto prechod je potrebné dobre pripraviť – zmluvy hráčov, záväzky a pod.
Ján Níčík uviedol, že je tu opäť žiadosť na zvýšenie rozpočtu, ako dôvody uvádza klub zvýšené
prevádzkové náklady. Predložili materiál, v ktorom bola uvedená aj štruktúra vnútorných
orgánov.
Maroš Zrník sa pýtal, kto je zodpovedný za takto postavenú štruktúru, a ako sa komisia postaví
k žiadosti.

Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie výsledky kontrol a postupuje predložený materiál na mestskú radu.
Zároveň však nesúhlasí s navýšením rozpočtu bez zásadných opatrení v rámci hospodárenia
spoločnosti.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Prevzatie športovej haly Karpatská
Materiál uviedol predkladateľ Jakub Ulaher na základe uznesenia k vypracovaniu materiálu MZ
v Žiline.
Ľubo Plešinger poukázal, že investor napísal list, v ktorom vyčíta mestu, že nebol založený účet,
na ktorý mali byť poukázané finančné prostriedky v prípade platobnej neschopnosti mesta na
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prevádzkové náklady už postaveného športoviska. Poukázal na to, že športovisko do dnešného
dňa nie je postavené a skolaudované, preto nevidí dôvod na založenie účtu, resp. zaslanie
finančných prostriedkov na prevádzkové náklady na účet. Je to najmä o etike investora.
Ingrid Dolniková navrhla, aby sa mesto vysporiadalo najskôr so staveniskom Karpatská – šport
park a to vrátením pozemku za 1 € a vyplatenie investora za už vynaložené finančné
prostriedky. V prípade, že investor má záujem o pozitívne kroky voči mestu, pristúpi na uvedený
návrh a mesto môže šport park dostavať so svojich zdrojov. V prípade, že nie, bude sa mesto pri
riešení problému športových hál postaviť zásadným spôsobom a vybrať sa inou cestou, nakoľko
stav športovísk, najmä pre výkonnostný šport je v meste veľmi žalostný.
Peter Fiabáne súhlasí s návrhom – malo by ísť o procesný krok mesta.
Ľubo Plešinger – súhlasí.
Stanovisko komisie:
Komisia postupuje predložený materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Športová hala na Bôriku
Ján Ničík uviedol, že predkladateľ Martin Kkapitulík sa ospravedlnil. Vzhľadom k uvedenému
dal predsedajúci hlasovať o návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia postupuje predložený materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:
Za: 0 hlasov
Proti: 4 ( p. Veliký, Plešinger, Adamov,
Zrník )
Zdržal sa: 3 ( p. Ničík, Čepec, Hubková )
Na základe hlasovania, materiál komisia nepostupuje na prerokovanie mestskej rade.

8. VZN ocenenie osobností mesta Žilina
Materiál vypracoval a uviedol predseda Ján Ničík. Zdôvodnil, že podnetom pre tento krok bolo
vytvorenie systému oceňovania osobností a podobne, ako v iných mestách, aj vytvorenie VZN,
ktoré by dávalo pravidlá pre každoročné oceňovanie.
Jaroslava Hubková uviedla, že v posledných rokoch sa o oceňovaní osobností komisia
nestretávala a do úvahy sa brali len výsledky hlasovanie. VZN považuje za pozitívny
a systémový krok.
Milan Veliký sa prikláňa k názoru, že je potrebné určiť pravidlá.
Ingrid Dolniková predniesla pripomienky z komisie školstva – viacčlenná porota, možnosť
udeliť viacerým ocenenie ( napr. čestný občan ) v jednom roku.
Ján Ničík dostal podnet aj od poslanca Petra Ničíka, ktorý navrhuje, aby sa k nomináciám
vyjadrovala 100 členná komisia elektronicky a o výsledku potom rokovala komisia schválená
MZ.
Prítomní sa vzájomne zhodli a navrhli predkladateľovi, aby uvedené zapracoval do VZN pred
predložením na mestskú radu.
5

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

Za: 7 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. Návrh členov komisie pre ocenenie osobností mesta Žilina
Predkladateľka Ingrid Dolnikvá navrhla materiál stiahnuť vzhľadom na predchádzajúce
uznesenie komisie.
Stanovisko komisie:
Komisia nepostupuje predložený materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Keďže v bode iné nemal nikto žiadne návrhy a pripomienky, predsedajúci Ján Ničík poďakoval
prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

V Žiline dňa 13.10. 2016
Zapísala:
Mgr. Dolníková Ingrid

Schválil:
Ján Ničík – predseda komisie KŠCRMR
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