ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 21.1.2016
Dňa 21.januára 2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie. Zasadnutie
otvoril predseda komisie Ján Ničík.
Na zasadnutí sa zúčastnili 8 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 11, čím bola
komisia uznášania schopná. Neprítomní p. Adamov, p. Durmis a p. Šustrová boli ospravedlnení.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie (ďalej len
„zápisnica“).
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh nového VZN prevádzkový čas
Návrh grantových komisií pre rok 2016
Iné
5. Záver

Prerokovanie materiálov komisie
1. Návrh nového VZN prevádzkový čas
Predseda komisie Ján Ničík predstavil a dal slovo vedúcemu právneho odboru p. Ulaherovi,
ktorý komisií preniesol dôvody prečo prevádzkový čas príslušných prevádzok musí byť v rámci
VZN a nemôže byť uzatváraní s prevádzkami individuálne. K tomuto bodu prebehla diskusia
medzi členmi komisie.
Komisia doporučuje, aby prevádzkovatelia dotknutých zariadení boli prizvaní na stretnutie do
obvodov a tam prebehla diskusia aj s obyvateľmi príslušného obvodu, ktorých sa prevádzka
dotýka najviac.
Pán Plešinger navrhol, aby cez letné prázdniny sa predĺžila otváracia doba na letných terasách do
23 hodiny.
Stanovisko komisie:
Komisia postupuje predložený materiál na mestskú radu.
Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov Proti: nikto
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Zdržal sa: 1

2. Návrh grantových komisií pre rok 2016
Vedúca odboru KŠCRMR p. Dolníková predniesla návrhy pre grantovú komisiu 2016. Členovia
grantových komisií budú schválení na aprílovom MZ. O podporu sa môžu uchádzať
záujemcovia, ktorí splnia príslušné podmienky v oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti
a inštitucionálnej podpory. Členovia komisie diskutovali o návrhoch pre príslušné grantové
komisie a to v oblasti kultúrnej, športovej komisie a taktiež komisie pre športové dotácie.
Najviac hlasov komisie získali za odbornú verejnosť p. Arce, p. Majtán a p. Noga. A za
poslancov p. Bechný, p. Plešinger, p. Delinčák.
Sekretár komisie osloví navrhnutých členov, či majú záujem pôsobiť v príslušnej komisií.
Náhradníkom pre komisiu je p. Peter Moravčík.
p. Čepec sa informoval sa informoval ako je to s podávaním grantu a členstvom v hodnotiacej
komisií. Pani Dolníková podala vysvetlenie, že ako štatutár žiadateľa o grant nemôže byť aj
hodnotiteľom v komisií.
V oblasti športových grantov ostáva za odbornú verejnosť nezmenená komisia p. Vanko, p.
Tichý, p. Kekeli a za poslancov p. Durmis, p. Dobšovič a p. Pažický.
Pri inštitucionálnej oblasti a oblasti športových dotácií komisia navrhuje ponechať hodnotiteľov
z minulého roka. P. Dolníková predniesla aj priority z predchádzajúceho roka pre oblasť kultúry
a športu. Komisia dostane elektronicky tieto priority a môže ich pre tento rok 2016 doplniť podľa
uváženia.
3. Iné
p. Čepec sa informoval o zmene rozpočtu pre MsHK Žilina. Chýba mu plán činnosti pre
nadchádzajúce obdobie v oblasti investícií. Táto položka nebola ani v revíznej správe a upozornil
na to už pri komisií, kedy zástupca MsHK prednášal správu o činnosti spoločnosti.
Predseda komisie p.Ničík prednesie túto požiadavku na MR a bude žiadať prípadne účasť
dotknutých spoločností (MsHK, MKP a Mestské divadlo) na zasadnutí komisie KŠCRMR.
.
V Žiline dňa 21.1. 2016
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
Schválil:
Ján Ničík – predseda komisie KŠCRMR
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