ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 16.11.2016
Dňa 16. novembra 2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline
KŠCRMR. Zasadnutie otvoril predseda komisie Ján Ničík.

zasadnutie

komisie

Na zasadnutí sa zúčastnili 9 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:
Program komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu.
VZN o dani za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta
VZN prevádzkový čas
Návrh ZŤP
Prenájom majetku – reklamné zariadenia
Informácia o výsledkoch hospodárenia MKP
Rôzne
Záver

Prerokovanie materiálov komisie
Predseda komisie Ján Ničík predstavil program. Vysvetlil dôvody pridania do programu ďalší
bod a to pripravovaný rozpočet Mesta Žilina. Komisia s navrhovaným program súhlasila.

VZN prevádzkový čas
Materiál predniesla vedúca odporu KŠCRMR p. Dolníková. Žiadosťou od prevádzky Smer
Music bar bolo predĺžiť otváracie hodiny pravidelne v utorky a to do 4 hodiny ráno
nasledujúceho dňa. P. Dolníková uviedla, že v súčasnosti neeviduje mestská polícia žiadne
sťažnosti obyvateľov na rušenie nočného kľudu v spomínanej lokalite.
Žiadosť je podaná z dôvodu pravidelného konania koncertov v navrhovaných časoch.
p. Čepec požiadal, aby sa v materiáli bližšie špecifikovalo, že žiadosť je na otvorenie prevádzky
do stredy rána 4.00h.
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Stanovisko komisie:
Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina pre rok 2017 – 2019
K uvedenému materiálu bola prizvaná z ekonomického oddelenia pani Slepičková.
p. Ničík poznamenal, že hlavne kapitola šport je výrazne poddimenzovaná.
p. Cibulka poznamenal, že návrh pre dotácie športové kluby je 45tis. € kým sa plánovalo o návrh
rozpočtu v tejto kapitole pre budúci rozpočet minimálne 90tis. €. Pani Slepičková uviedla, že
hlavne kapitálové príjmy Mesta Žilina sú nízke a kapitálové vydaje sú v súčasnosti hradené
z bežných príjmov. Ďalej uviedla, že návrh by mal obsahovať okrem navýšenia aj konkrétnu
položku, kde vidí komisia rezervu získania finančných prostriedkov.
p. Čepec vidí tento rozpočet nekoncepčne a navrhuje pripraviť uznesenie k rozpočtu športu.
Komisia sa zaujímala aj o tartanové dráhy v školských areáloch Gaštanova a Martinská a má
záujem o ich realizáciu.
p. Zrník vidí obrovské finančné rezervy na spomínané kapitoly hlavne vo financiách MsHK,
ktoré by mali byť výrazne znížené.
P. Cibulka navrhuje pripraviť konkrétne čísla k rozpočtu športu. p. Ničík naopak navrhuje
všeobecne konštatovať o poddimenzovanom športe a navrhuje neuvádzať konkrétne čísla
v kapitole šport.
p. Veliký žiada taktiež o navýšenie grantov o oblasti kultúry.
Stanovisko komisie:
Komisia hlasovala o návrh doplnenom následovne:
Komisia konštatuje v návrhu nedostatočnú finančné krytie v oblasti športu a kultúre a navrhuje
zvýšiť kapitolu športu v oblasti Dotácie športovým klubom na 90tis. €, taktiež realizovať
atletické tartanové dráhy na Gaštanovej a Martinskej ulici. V oblasti kultúry navrhuje zvýšiť
granty o 30 tis. €.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov Proti: 0

Zdržal sa: 0

Prenájom majetku – reklamné zariadenia
Predložený materiál uviedol p. Ulaher.
Konštatoval, že Euro Awk končí zmluva a do novej súťaže sa neprihlásili. p. Ničíkovi sa doba
prenájmu 15 rokov zdá príliš dlhá, načo reagoval p. Ulaher z odôvodnením, že pripomienkovať
bolo nutné skôr.
p. Čepec reagoval, že Mesto bojuje proti vizuálnemu smogu a na druhej strane má záujem
podpísať s reklamnou agentúrou novú zmluvu. P. Štánsky sa dotazoval na verejnú súťaž. Na
požadovanú službu bola uskutočnená aukcia, ktorej sa zúčastnil jediný záujemca – odpoveď p.
Ulahera. Existujúce zastávky realizovala firma Euro Awk a p. Čepec sa informoval, či nebude
možné odkúpiť ich za zostatkovú cenu.
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Stanovisko komisie:
Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlas (p. Plešinger)

Proti: 0

Zdržal sa: 7

p. Zrník nehlasoval nakoľko opustil rokovanie skôr.

VZN o dani za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta
Na komisiu bol pozvaný p. Slebodník, ktorý predniesol navrhovaný materiál. Vysvetlil
zásobovanie, hodiny a kontrolu v pešej zóne. Samotná výška dane sa nezmení, obmedzenia
platia hlavne pre taxi službu ajej vstup do pešej zóny je limitovaná na 15 minút (naloženie
a vyloženie klienta). Na základe pasportizácie budú vytipované nové parkovacie zóny pre taxi
službu. P. Slebodník uviedol, že cieľom VZN je aj snaha o zníženie emisií v centre mesta. Ďalej
sa v návrhu uvažuje o povolení jazdy cyklistom v pešej zóne.
p. Veliký a p. Čepec apelovali na dôraznejšiu kontrolu mestskej polície. Uviedli, že vstup ZŤP
do zóny býva často zneužívaný. Navrhujú aj zavedenie QR kódov na kontrolu oprávnení.

Stanovisko komisie:
Komisia hlasovala o predloženom návrhu následovne
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlas

Proti: 0

Zdržal sa: 0

p. Zrník, Cibulka nehlasovali nakoľko opustil rokovanie skôr.

Návrh ZŤP prístup do telocviční
Tento návrh poslankyne Filipovej predniesol predseda komisie p. Ničík.
p. Čepec sa informoval o náklady, ktoré by boli nevyhnutné na realizáciu, nakoľko
v predloženom materiáli neboli vyčíslené.
Stanovisko komisie:
Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlas

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Informácia o výsledkoch hospodárenia MKP
Informačnú správu predniesol predseda komisie p. Ničík.
p. Čepec upozornil na nevyčerpanú dotáciu MKP a tak nerealizované nutné opravy. A práve tu
vidí finančné možnosti na realizáciu napríklad tartanových atletických dráh na Solinkách
a Vlčincoch.
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Iné
Predseda komisia daj komisií na vedomie, že v blízkej budúcnosti sa bude pravdepodobne konať
mimoriadna komisia KSČRMR k problematike starého trhovisko. O termíne rokovania bude včas
informovať.
p. Čepec upozornil na návrh p. Baču, ktorému do dnešného dňa nikto neodpovedal. Predseda
komisia ubezpečil, že p. Bačovi bude zaslané stanovisko k jeho listu.

16. novembra 2016

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