ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 27.01.2017
Dňa 27. januára 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie KŠCRMR.
Zasadnutie otvoril predseda komisie Ján Ničík.
Na zasadnutí sa zúčastnili 10 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 komisie:
Otvorenie a schválenie programu
Prevádzkový čas – Sultan
Správa k protestu – plagáty
Návrh na schválenie VZN o poskytovaní dotácií
Informatívna správa Mestské divadlo a plaváreň
Grantový systém – zloženie komisií
Iné

Prerokovanie materiálov komisie
Predseda komisie Ján Ničík predstavil program. Komisia s navrhovaným program súhlasila.

1. Prevádzkový čas – Sultan Service
Materiál predniesol predseda komisie. Prevádzka občerstvenia Sultan Service na Makovického
ulici požiadala o predĺženie doby predaja a to v piatok až do 5hodiny rána nasledujúceho dňa
a v sobotu do 5 hodiny rána nasledujúceho dňa. Počas tejto doby nebudú v predaji žiadne
alkoholické nápoje.

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

Za: 9 hlasov

Proti: 0

V tom čase p. Cibulka ešte nebol prítomný na hlasovaní.
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Zdržal sa: 0

2. Správa k protestu prokurátora k vylepovaniu plagátov
Predseda komisie požiadal členov komisie o vyjadrenie, či majú námietky k materiálu.
Stanovisko komisie:
Komisia berie materiál na vedomie a postupuje na rokovanie do Mestskej rady.

3. Návrh na schválenie VZN o poskytovaní dotácií
Predkladateľ materiálu poslanec p. Puček sa ospravedlnil z rokovania komisie.
p. Zrník sa vyjadril kriticky k navrhovanému materiálu nakoľko má viaceré nezrovnalosti
a maximálna výška je stanovaná na 3000 €. P. Čepec doplnil, že pokiaľ by malo byť nové VZN
schválené pravdepodobne výzvy na grantové dotácie by boli vyhlásené až v letných mesiacoch
respektíve v septembri. P. Ničík doplnil o nutnosti dokladovaní tlačív žiadateľa už pri podaní
projektu. Taktiež schvaľovanie už komisiou schválených projektov a to mestským
zastupiteľstvom bez naštudovania projektov je zbytočné.
Komisia hlasovala o predloženom návrhu následovne
Výsledok hlasovania:

Za: 0 hlasov

Proti: 8

Zdržal sa: 1 (Štánsky)

V tom čase p. Cibulka ešte nebol prítomný na hlasovaní.

4. Informatívna správa Mestské divadlo a plaváreň
Riaditeľ Mestského divadla p. Šulík predniesol správu a rozpis jednotlivých investičných
požiadaviek. Vstupné rozvody, ventily pre vodu a kanalizáciu sú v havarijnom stave. Taktiež
nákladová plošina výťahu dosluhuje. Taktiež je nutné riešiť hľadiskový systém veľkej divadelnej
sály a riaditeľ navrhuje aj kúpu dodávkového automobilu. Nutnosťou je aj riešenie
protipožiarnych dverí na budove a spomenul aj inžinierske siete pre kúrenie, klimatizáciu
a ventiláciu budovy. Dlhodobo je aj nedoriešené zateplenie steny divadla.
p. Adamov navrhoval určiť presné % z rozpočtu mesta na kapitálový výdavky mestského
divadla.
p. Čepec a ostatní členovia komisie navrhovali pripraviť uznesenie zohľadňujúce požiadavky
divadla.

Stanovisko komisie:
Návrh na uznesenie:
Zohľadniť pri najbližšej zmene rozpočtu Mesta Žilina pre rok 2017 požiadavky Mestského
divadla vychádzajúce z informatívnej správy o 51 tis. €
Komisia hlasovala o predloženom uznesení nasledovne
Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov

Proti: 0
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Zdržal sa: 0

Riaditeľ Mestskej plavárne p. Harčár informoval o investíciách a rekonštrukcií plavárne na
najbližšie obdobie. Realizovať by sa mala rekonštrukcia technológií, prestavba sociálnych
zariadení a spŕch na plavárni a snahou je aj prestavba bazéna na štandardné rozmery olympijského
bazéna. Tento tok sa plánuje zatvorenie plavárne na 5 týždňov kedy budú realizované nevyhnutné
opravy.
p. Ničík sa informoval na priority prác a harmonogram.
Stanovisko komisie:
Návrh na uznesenie:
Zohľadniť pri najbližšej zmene rozpočtu Mesta Žilina pre rok 2017 požiadavky Mestskej
plavárne vychádzajúce z informatívnej správy o 90 tis. €
Komisia hlasovala o predloženom uznesení nasledovne
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V tom čase p. Dudáš už nebol prítomný na hlasovaní.

5. Grantový systém – zloženie komisií
Oslovení boli členovia komisie kultúry aj športu z minuloročného grantového systému. Neboli
vyslovené žiadne námietky z prácou grantovej komisií.
Zatiaľ len pán Noga nemá záujem pracovať v kultúrnej komisií. Komisia navrhovala po diskusií
doplniť do komisie p. Štanského a to na miesto spomínaného p.Nogu.
a/ pre oblasť kultúry
predseda:
Ing. Ľubomír Plešinger, poslanec MZ
členovia:
Ing. Miroslav Sokol, poslanec MZ
Mgr. Branislav Delinčák, poslanec MZ
odborná verejnosť:
Mgr. Peter Štanský - historik
Mgr. Darina Arce - pedagóg
Mgr. Vladimír Majtan, odborný radca KPÚ
b/ pre oblasť športu
predseda:
Ing. Dušan Dobšovič, poslanec MZ
členovia:
Ing. Ján Pažický, poslanec MZ
MUDr. Peter Durmis – poslanec MZ
odborná verejnosť:
Peter Tichý, dvojnásobný olympionik
Ing. Radoslav Vanko, kondičný tréner
Mgr. Vincent Kekeli, športový pedagóg
Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne
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Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V tom čase p. Dudáš už nebol prítomný na hlasovaní.

26. januára 2017

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