ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 31.08.2017

Dňa 31. Augusta 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie
KŠCRMR, ktoré otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ján Ničík.
Na zasadnutí bolo prítomných 6 členov z celkového počtu 12. Pred prerokovaním
posledného bodu programu prišla ďalšia členka komisie, čím sa komisia stala
uznášaniaschopnou.
Ďalej boli prítomní Mgr. Ľuboš Slebodník – odbor dopravy, Imre Valášek – športový riaditeľ
MsHK Žilina, a.s.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie životného
prostredia.
Program rokovania:
1. Návrh na schválenie zámeru mesta zriadiť systém požičovne verejných bicyklov tzv.
bikesharing systém
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne
záväzné nariadenie mesta Žilina č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina v znení všeobecne
záväzného nariadenia mesta Žilina č. 5/2015
3. Návrh a zvýšenie dotácie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na rok 2017
4. Rôzne, záver
Prerokovanie materiálov komisie:
K bodu 1
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom- Návrh na schválenie zámeru mesta
zriadiť systém požičovne verejných bicyklov tzv. bikesharing systém, ktorý predniesol
a prítomných informoval Mgr. Ľuboš Slebodník z odboru dopravy. Vo všeobecnej diskusii
k bodu pán poslanec Ničík poznamenal, že je Žilina je síce malé mesto na takúto vec, je to však
pozitívna vec a je potrebné vyskúšať, či takýto systém bude v meste fungovať. Keďže ostatní
členovia komisie nemali k materiálu pripomienky, predseda komisie ich požiadal o hlasovanie
o predloženom návrhu.
Stanovisko komisie:
Nakoľko bolo prítomných len 6 členov z celkového počtu 12, komisia nebola uznášaniaschopná

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
Ing. Ľubomír Plešinger
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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K bodu 2
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 2/2012
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území
mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 5/2015.
Materiál predkladá poslanecký klub Srdce pre Žilinu, nedostavil sa však nikto
z predkladateľov. Pán Durmis, ktorý mal materiál predkladať svoju neúčasť na komisii
ospravedlnil.
V diskusii k tomuto bodu pán Ničík povedal, že podľa neho je VZN o tom, aby mesto bolo
zaviazané dávať peniaze na šport a systém návrhu nepovažuje za systematický. Po tom ako
komisia prebrala hlavne financovanie športu z peňazí zo zisku z Tipsportu, pristúpila
k hlasovaniu.
Stanovisko komisie:
Nakoľko bolo prítomných len 6 členov z celkového počtu 12, komisia nebola uznášaniaschopná
Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
Ing. Ľubomír Plešinger
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Spolu
K bodu 3

Za

Proti

Zdržal
sa
✓

✓
✓
✓
✓
✓

4

2

V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh na zvýšenie dotácie spoločnosti MsHK
Žilina, a.s. na rok 2017. Materiál predniesol a prítomných informoval Imre Valášek - športový
riaditeľ MsHK Žilina, a.s. Vo všeobecnej diskusii k bodu pán poslanec Ničík povedal, že nemá
dostatok informácií, aby sa vedel rozhodnúť, ako pristupovať k návrhu, očakával by rozpočet
nasledujúcej sezóny, štruktúru nákladov, či vývoj dlhov MsHK Žilina. Pán poslanec Plešinger
súhlasil s pánom Ničíkom a preto navrhol vypracovať tabuľku s príjmami a výdavkami
hokejového klubu, tiež povedal, že nemá informácie o zložení mužstva, koľko hráčov je zo
Žiliny a koľko zo zahraničia. Pán Čepec dodal, že do žilinského hokeja ide veľa peňazí
z rozpočtu, čo sa opakuje každý rok, procesy v hokeji sú netransparentné. Pán Štansky povedal,
že hokej v Žiline by sa mal zachovať, treba si preto vyjasniť stanoviská, dať konkrétny rozpočet
a koncepciu, aby sa komisia a poslanci vedeli rozhodnúť, či podaný návrh schváliť alebo nie.
Stanovisko komisie:
Komisia s predloženým návrhom nesúhlasí a dáva odporúčania na dopracovanie a doplnenie
návrhu o rozpočet na budúcu sezónu, položkovité členenie príjmovej a výdavkovej časti,
predpoklad vývoja financií a plán investovania pridelených financií.
Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
Ing. Ľubomír Plešinger
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Mgr. Eva Dobšovič Mjartan
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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V Žiline dňa 06.09.2017

Ing Ján Ničík
predseda komisie KŠCRMR
Zapísala: Veronika Strýčková

