ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 16.10.2017

Dňa 16. októbra 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie
KŠCRMR, ktoré otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ján Ničík.
Na zasadnutí bolo prítomných 10 členov z celkového počtu 12. Ďalej boli prítomní
Mgr. Richard Hulín – oddelenie strategického rozvoja mesta, Mgr. Ľuboš Slebodník – odbor
dopravy, PhDr. Pavol Čorba – odbor tlačový a zahraničných vecí, Mgr. Ingrid Dolniková –
odbor KŠCRaMR, Mgr. Ing. Peter Ničík – poslanec, Mgr. Art. Anton Šulík – riaditeľ
Mestského divadla Žilina. Body programu boli prerokované v poradí v závislosti od
prítomnosti predkladateľov jednotlivých materiálov. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí
prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho
rozvoja.
Program rokovania:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2017, ktorým sa mení VZN č. 10/2016,
ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Žilina
2. Založenie Združenia obcí Rajecká cyklotrasa
3. Ocenenie osobností Mesta Žilina za rok 2016
4. Zrušenie radničných novín
5. Čistota mesta
6. Návrh na schválenie doplnku k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina
7. Žiadosť o nápravu nesprávne vypracovaných tlačív – pán Horvát
8. Rôzne, záver

Prerokovanie materiálov komisie:
K bodu 1
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh všeobecne záväzného
nariadenia č. ...../2017, ktorým sa mení VZN č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina, ktorý
predniesol a prítomných informoval Mgr. Richard Hulín z Oddelenia strategického rozvoja
mesta.
Všeobecná diskusia:
Ing. Ján Ničík - zaujímal o to, či mesto Žilina informovalo vlastníkov trhoviska, že ide
Trhovisko 1 zrušiť

Mgr. Hulín - reagoval s tým, že pani Grossmanová, ktorá stánkarov zmluvne pokrýva, sa
vyjadrila, že peniaze do opravy a úpravy investovať nechce
Mgr. Dolniková - navrhla, že keď sa budú oslovovať vlastníci pozemkov, bolo by dobré im
ponúknuť odpredaj priestoru mestu, aby ho mesto vedelo zveľadiť
Mgr. Cibulka - podľa jeho názoru by bolo lepšie počkať na rokovanie vedenia mesta
s vlastníkmi.
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.

Výsledok hlasovania o pôvodnom návrhu:
Člen
Za
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
PhDr.Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6

2

2

Stanovisko komisie:
Komisia KŠCRMR hlasovala o pôvodnom návrhu, zároveň však odporúča MsÚ jednať
s vlastníkmi Trhoviska 1 o prípadnom odkúpení pozemkov do vlastníctva mesta.
Výsledok hlasovania o odporúčaní komisie:
Člen
Za
Proti
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

✓
✓

8

0

2

K bodu 2
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Založenie Združenia obcí Rajecká
cyklotrasa, ktorý predniesol a prítomných informoval Mgr. Ľuboš Slebodník z odboru
dopravy.
Keďže členovia komisie nemali k materiálu pripomienky, predseda komisie ich
požiadal o hlasovanie o predloženom návrhu.

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

0

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

10

K bodu 3
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Ocenenie osobností Mesta Žilina za
rok 2016. Materiál predniesol a prítomných informoval PhDr. Pavol Čorba z odboru
tlačového a zahraničných vecí.
Keďže členovia komisie nemali k materiálu pripomienky, predseda komisie ich
požiadal o hlasovanie o predloženom návrhu.

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9

0

1

K bodu 4
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Zrušenie radničných novín. Materiál
predniesol a prítomných informoval poslanec Mgr. Ing. Peter Ničík.
Všeobecná diskusia:
PhDr. Čorba – aj keď nie je členom komisie, reagoval na návrh z pozície hovorcu mesta,
ktorý je za noviny a redaktorov zodpovedný, noviny nemajú úmysel
dehonestovať niekoho prácu, mesto považuje za potrebné vyjadriť sa
k určitým veciam, keďže nemá priestor v iných novinách, na margo
verejného obstarávania „Poskytovania reklamných a mediálnych služieb
v printových a elektronických médiách a v rádiách“ sa vyjadril, že mesto
v prípade, že chce pokryť čo najširšiu informačnú základňu, nie je možné sa
zamerať len na print, regionálnu televíziu, web mesta, či Facebook, z toho
dôvodu sa využíva platená inzercia, rámcová zmluva je uzavretá na obdobie
dvoch rokov a mesto nie je viazané k tomu, aby vyčerpalo celý finančný
objem
Ing. Plešinger – pri vzniku Radničných novín sa hovorilo o tom, že vznikajú aj na to, aby
mesto ušetrilo naplatenej reklame a to dnes už neplatí, náplňou novín malo
byť, že mali byť pragmatické, reálne, mali poskytovať informácie o tom, čo
sa v meste deje, aký je plán a vízia mesta a nie politický boj, treba zachovať
Radničné noviny, ale odpolitizovať ich
pán Čepec – Radničné noviny sú platené z peňazí daňových poplatníkov, poslanci by v nich
mali mať priestor, ale nemajú, to, čo sa tvrdilo pri vzniku Radničných novín, že
sa ušetria peniaze za marketing, dnes už neplatí, podľa jeho názoru, redaktori
Radničných novín uverejňujú nepravdivé informácie a odmietajú uvádzať
informácie na pravú mieru

Mgr. Cibulka – sú to noviny platené z verejných zdrojov, mali by uvádzať čo
najobjektívnejšie informácie, nie niekoho názor, ak chceme objektívne
médium, musí ho robiť externá firma
Mgr. Dolniková – zrušenie Radničných novín bude mať dopad na odbor kultúry, ktorý bude
mať problém s propagáciou kultúrnych a športových podujatí, v novinách
sa uverejňujú plagáty
MUDr. Durmis – Radničné noviny sú nevyvážené, nedajú sa čítať
Mgr. Adamov – Radničné noviny nemali vôbec vzniknúť, aj keď je to dobrá iniciatíva,
buď budú nezaujímavé, alebo budú útočné, všade vo svete je zvykom, že
politici ani úrady si nevydávajú noviny, len reklamné letáky, pokojne sa
môžu vydávať a ľuďom do schránok distribuovať letáky o kultúrnom
a športovom dianí v meste, noviny majú robiť novinári
Mgr. Ing. Peter Ničík – navrhuje zrušiť Radničné noviny aj verejné obstarávanie, ale
definovať podmienky prípadného mesačníka, ktorý by bol zameraný
na propagáciu mestských akcií a dianí mesta
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

8

0

2

K bodu 5
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Čistota mesta. Materiál predniesol
a prítomných informoval poslanec Mgr. Ing. Peter Ničík.

Všeobecná diskusia:
Mgr. Dolniková – informovala členov komisie KŠCRMR, že na webovej stránke mesta je
zverejnený týždenný harmonogram vykonávania komunálnych služieb,
údržby mestskej zelene, vývozu smetí, technických služieb,
prevádzkovania pohrebísk
Mgr. Ing. Peter Ničík – reagoval, že spomínané sú štandardné veci, takýto harmonogram
nestačí, chce skôr vedieť, čo je potrebné urobiť pre to, aby mesto
bolo čistejšie – viac peňazí, modernejšia a výkonnejšia technika
Ing. Veliký – čistota v meste pokryvkáva, ak sa čistenie mesta neplní tak, ako má, je to vecou
kontroly a odporúča zvýšiť kontrolu zo strany mesta, bolo by dobré osloviť
napr. dôchodcov, ktorí by sa starali o čistotu v okolí svojho bydliska
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Nakoľko pred prerokovaním tohto bodu programu odišli 4 členovia komisie, komisia nebola
uznášaniaschopná
Výsledok hlasovania:
Člen

Za

Proti

Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Zdržal
sa
✓

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓
✓

-

-

✓

0

0

6

K bodu 6
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Návrh na schválenie doplnku
k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina. Materiál predniesol a prítomných informoval
Mgr. Art. Anton Šulík, riaditeľ Mestského divadla Žilina.

Keďže členovia komisie nemali k materiálu vážne pripomienky, predseda komisie ich
požiadal o hlasovanie o predloženom návrhu.

Stanovisko komisie:
Nakoľko pred prerokovaním tohto bodu programu odišli 4 členovia komisie, komisia nebola
uznášaniaschopná
Výsledok hlasovania:
Člen

Za

Ing. Ján Ničík

✓

Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Proti

Zdržal
sa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓
✓
✓
✓
✓

6

0

0

K bodu 7
Žiadosť o nápravu nesprávne vypracovaných tlačív. Komisiu s danou žiadosťou, ktorá
bola adresovaná komisii KŠCRMR a bola doručená na mestský úrad dňa 18.09.2017,
oboznámila Mgr. Dolniková. Pán Horvát v uvedenej žiadosti poukazuje na podľa neho
nesprávne vypracované tlačivo na žiadosť o grantovú dotáciu mesta Žilina. Zároveň žiada
o písomnú odpoveď, ktorá bude vypracovaná.

V Žiline dňa 19.10.2017

Ing. Ján Ničík
predseda komisie KŠCRMR
Zapísala: Veronika Strýčková
(poverená vedúcou OKŠ)

