ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 10.09.2018

Dňa 10. septembra 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie
komisie KŠCRMR, ktoré otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ján Ničík.
Na zasadnutí bolo prítomných 8 členov z celkového počtu 12, čím bola komisia
uznášaniaschopná. Ďalej bola prítomná Terézia Cibulková – odbor Vnútorných vecí a Ing.
Štefan Vančík – Odbor KŠCRaMR. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo
zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja.
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Žiline
3. Návrh na zriadenie pozície asistenta výboru v mestskej časti a Návrh na zmenu
Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
4. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu
evidovaných pamätihodností mesta Žilina
5. Nakladanie s majetkom mesta Žilina (prenájom)
6. Nakladanie s majetkom – bod č.26 Požiadavka od Žilinsko-rajeckého golfového
klubu na prenájom pozemku
7. Nakladanie s majetkom – bod č.46 Vyradenie hnuteľných vecí z majetku
spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a bezodplatný prevod hnuteľných vecí zo
spoločnosti MsHK Žilina, a.s. do vlastníctva Mesta Žilina
8. Rôzne, záver

Prerokovanie materiálov komisie:
K bodu 1
Predseda komisie Ing. Ján Ničík otvoril zasadnutie a privítal členov komisie KŠCRMR, Ing.
Ničík oznámil komisii, že do programu rokovania zaradil ďalšie dva body a to Nakladanie
s majetkom, konkrétne bod č.26 Požiadavka od Žilinsko-rajeckého golfového klubu na
prenájom pozemku a bod č.46 Vyradenie hnuteľných vecí z majetku spoločnosti MsHK
Žilina, a.s. a bezodplatný prevod hnuteľných vecí zo spoločnosti MsHK Žilina, a.s. do
vlastníctva Mesta Žilina. Komisia so zaradením týchto dvoch bodov do rokovania súhlasila.
K bodu 2
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh na zmenu Zásad odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorého predkladateľmi boli p. Púček a p.
Bechný, ktorí sa však zasadnutia komisie nezúčastnili.

Všeobecná diskusia:
PhDr. Hubková – daný materiál sa jej zdá nadsadený
p. Čepec – v piatok býva jeden sobáš a je neobhájiteľné dať sobášiacemu poslancovi za
polhodinovú účasť na sobáši 100 eur, ak budú v sobotu tri sobáše a každý na inom
mieste, čiže budú sobášiť traja poslanci a každý z nich dostane stovku, je to
neobhájiteľné, ďalšia vec je, prečo si to nerieši už nové zastupiteľstvo, v decembri
bude ustanovujúce mestské zastupiteľstvo a nech si oni stanovia nové podmienky,
p. Čepec hovorí, že úplný nezmysel je, že Púček poslancov dva roky dehonestuje, že
by sa sobášenie malo robiť zadarmo ako služba občanom a teraz dáva návrh na
zvýšenie odmien, p. Čepec teda odporúča stiahnuť materiál a ponechať ho na nové
zastupiteľstvo, v decembri sa na ustanovujúcom zastupiteľstve bude riešiť plat
primátora podľa zákona a zároveň sa môže vyriešiť odmeňovanie poslancov
Ing. Ničík – materiál sa mu zdá nekomplexný, pretože rieši len jednu malú časť poslaneckých
odmien a nerieši to problém ako celok
Mgr. Zrník – pôvodne materiál pochopil tak, že navýšené odmeňovanie sa týka tých
poslancov, ktorí majú za jeden deň viac sobášov za sebou
Ing. Ničík – v materiáli je to brané paušálne, bez ohľadu na počet sobášov
Ing. Plešinger – bolo by potrebné to špecifikovať
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.

Stanovisko komisie:
Komisia neodporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh
Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
Ing. Ľuboš Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Ing. Milan Veliký

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Spolu

0

7

1

K bodu 3
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Návrh na zriadenie pozície asistenta
výboru v mestskej časti a Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Žiline, ktorý predniesla a prítomných informovala Terézia Cibulková
z odboru Vnútorných vecí. Predkladateľom materiálu bola Mgr. Jana Brathová, ktorá sa však
na zasadnutí komisie nemohla zúčastniť.
Všeobecná diskusia:
Ing. Ján Ničík – tiež zaznamenal aktivity tohto typu a návrhy išli od viacerých poslancov,
pretože v okrajových častiach mesta je problém, že obvod sa skladá z viacerých
obvodov geograficky vzdialených, bola aj myšlienka, keby každá oblasť mala akoby
svojho „gazdu“, ktorý by bol zodpovedný za danú prímestskú časť a na výbore by sa
stretávali títo daní ľudia, môže to byť zamestnanec mesta, ale podľa jeho názoru by to
mal byť človek, ktorý má nejakú väzbu na príslušnú časť, aby bol zorientovaný a aby
mu ľudia v danej oblasti dôverovali, treba skúsiť, či tento systém bude fungovať, treba
dať tomu šancu
Mgr. Zrník – je tiež toho názoru, že by asistent mal byť z toho obvodu, mal by vedieť, čo sa
v tom obvode deje
p. Cibulková – my sme chceli odbremeniť poslancov od administratívy, čiže ten asistent by
bol jeden, respektíve dvaja pre ten volebný obvod 8. maximálne, čiže by to nebolo tak,
že na každú mestskú časť bude jeden človek, pretože keď si vezmeme spätne, traja
poslanci mali šesť mestských častí, teraz sa to navýši o dve a my im dáme človeka na
každú mestskú časť, sú tam aj ďalšie volebné obvody, ktoré môžu tiež argumentovať,
že majú tiež viac mestských častí a tiež chcú asistenta, takže tento návrh bol vyslovene
len na obvod 8, tento materiál bol takým prvotným nástrelom a mal by otvoriť
diskusiu na tú tému, teoreticky by sa ale mohlo stať, že to bude riešiť až nové
zastupiteľstvo
p. Čepec – možno je čas poslať nejaké kominuké do Národnej rady, historicky existujúce
volebné obvody sa len kvôli zmene zákona rozsekali, volebný obvod č. 8 je paškvil,
nedalo sa to inak urobiť, ale je to nezmysel, pretože je to pre poslanca príliš veľké
územie
Mgr. Cibulka – pre poslanca to bude duplicitná práca – úkolovať asistenta, ktorý má potom
komunikovať s Mestským úradom, už takto je to zložité, keď ide informácia od občana cez
poslanca na úrad, ako občan, ktorý volil poslanca, by nekomunikoval s asistentom, ktorý
nebol volený, je to antidemokratické rozhodnutie
p. Čepec – pomoc bude, už len keď asistent napíše zápisnicu na výbore, už dnes je taká

situácia taká, že sú traja poslanci na 8 mestských častí, takže keď v jednom mesiaci
majú traja poslanci stretnutie s občanmi na 8 miestach, je to fyzicky nezvládnuteľné,
asistent by bol styčnou osobou, ktorá poslanca odbremení od administratívnych
úkonov
Mgr. Zrník – asistent by od občanov zbieral podnety a s nimi by prišiel za poslancami,
funguje to tak na Vlčincoch, čo je veľký obvod a je tam pani, za ktorou chodia ľudia
so svojimi podnetmi a ona ich potom predkladá poslancom

Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh.

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
Ing. Ľuboš Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

0

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

8

K bodu 4
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh na vyhlásenie pamätihodností
mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina.
Predkladateľmi tohto materiálu boli Ing. Groma a Mgr. Štanský, ktorí však na komisii neboli
prítomní.

Všeobecná diskusia:
PhDr. Hubková – je to správna vec, napríklad s tými hrobovými miestami sa kšeftovalo, je to
posledná pamiatka na ľudí, o ktorých už v živote nebude počuť, ktorí ani potomkov
nemajú napríklad, históriu si treba pripomínať, kaplnka v podstate nie je národná

kultúrna pamiatka, tak aby bola aspoň pamätihodnosťou v rámci mesta chránená
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh.

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Ing. Ľuboš Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6

0

1

K bodu 5
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Nakladanie s majetkom mesta Žilina
(prenájom). Predkladateľom materiálu bol Ing. Groma, ktorý však nebol na komisii prítomný.
Všeobecná diskusia:
Ing. Ničík – ide o nájomnú zmluvu na Karpatskej, rozhodujúci je riaditeľ tej školy, nie je
systémové ani demokratické, že niekto má výhodnejšie podmienky ako iný
p. Čepec – vedie sa tam niekoľko sporov o štiepení, P. Groma sa postavil do pozície, že
niekoho zvýhodní a za podmienok, ktoré sú úplný nonsens, vstupujeme do problému,
ktorý tam je, že na úkor niekoho vytesníme všetkých ostatných, dávam návrh na
stiahnutie materiálu
Mgr. Zrník – nesúhlasím s návrhom, nájomné za 6 eur je nezmysel
Ing. Plešinger – je to nesystémové riešenie

Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu
Stanovisko komisie:
Komisia neodporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Ing. Ľuboš Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

0

7

0

K bodu 6
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Nakladanie s majetkom – bod č.26
Požiadavka od Žilinsko-rajeckého golfového klubu na prenájom pozemku. Nakoľko bol
materiál do programu zaradený dodatočne, prekladateľ materiálu nebol na komisiu pozvaný.
Všeobecná diskusia:
Ing. Ničík – Golf park Rajec chce pomerne významnú časť tej lúky, ktorú mesto kúpilo,
prenajať za veľmi výhodných podmienok s úmyslom mať tam verejné odpalisko, nič
proti golfu, ale pokiaľ nemáme jasnú víziu, čo sa s tou lúkou stane, akékoľvek takéto
návrhy musíme zmietnuť zo stola, mesto má nejakú víziu, že by práve v tomto
priestore mali byť piknikové lúky
Mgr. Cibulka – keby sa tam urobil park, Solinkári by boli vďační každému jednému
poslancovi, ktorý by za to hlasoval, nedá sa zabrániť výstavbe v okrajových častiach,
ktoré sú v súkromnom vlastníctve p. Trabelssieho, ale treba aspoň toto zachrániť

Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia neodporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh

Výsledok hlasovania:
Člen

Za

Proti

Ing. Ján Ničík

✓

Mgr. Peter Cibulka

✓

Ing. Ľuboš Plešinger

✓

Mgr. Marián Zrník

✓

Mgr. Marek Adamov

✓

Karol Čepec

✓

PhDr. Jaroslava Hubková

✓

Ing. Milan Veliký

✓

Spolu

0

8

Zdržal
sa

0

K bodu 7
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Nakladanie s majetkom – bod č.46
Vyradenie hnuteľných vecí z majetku spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a bezodplatný prevod
hnuteľných vecí zo spoločnosti MsHK Žilina, a.s. do vlastníctva Mesta Žilina . Nakoľko bol
materiál do programu zaradený dodatočne, prekladateľ materiálu nebol na komisiu pozvaný.
Všeobecná diskusia:
Ing. Ničík – považuje materiál za formálnu záležitosť, materiál zaradil do rokovania komisie ,
pretože by bolo dobré, keby MsHK predložilo poslancom do zastupiteľstva
informačnú správu
Mgr. Zrník – v správe od MsHK treba uviesť aj koľko odchovancov Žiliny pôsobí v MsHK
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh
- komisia KŠCRMR žiada vedenie MsHK Žilina, a.s. o predloženie informatívnej
správy k nastavajúcej sezóne a spôsobu financovania súčasnej sezóny v termíne
do konania najbližšieho Mestského zastupiteľstva
Výsledok hlasovania:
Člen

Za

Ing. Ján Ničík

✓

Proti

Zdržal
sa

Mgr. Peter Cibulka

✓

Ing. Ľuboš Plešinger

✓

Mgr. Marián Zrník

✓

Mgr. Marek Adamov

✓

Karol Čepec

✓

PhDr. Jaroslava Hubková

✓

Ing. Milan Veliký

✓

Spolu

8

0

0

V Žiline dňa 13.09.2018

Ing. Ján Ničík
predseda komisie KŠCRMR
Zapísala: Bc. Veronika Strýčková

Uznesenie č. 16/2018
k Návrhu na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

neodporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Žiline

Uznesenie č. 17/2018
k Návrhu na zriadenie pozície asistenta výboru v mestskej časti a Návrh na zmenu Zásad
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh na zriadenie pozície asistenta výboru v mestskej časti
2. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Žiline

Uznesenie č. 18/2018
k Návrhu na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných
pamätihodností mesta Žilina
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu
evidovaných pamätihodností mesta Žilina

Uznesenie č. 19/2018
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina (prenájom)

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

neodporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť materiál
1. Nakladanie s majetkom mesta Žilina (prenájom)

Uznesenie č. 20/2018
k Nakladaniu s majetkom – bod č.26 Požiadavka od Žilinsko-rajeckého golfového klubu na
prenájom pozemku

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

neodporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 25 rokov, odo dňa účinnosti
zmluvy na pozemok parc. Č. KN-C 4940/10, trv. tráv.p. o výmere 26998 m2 v k.
ú. Žilina, za cenu 1 € /celý predmet nájmu/celá doba nájmu, a to 3/5 väčšinou
všetkých poslancov so Žilinsko-rajeckým golfovým klubom, so sídlom J. Milca 6
Žilina.

Uznesenie č. 21/2018
k Nakladaniu s majetkom – bod č.46 Vyradenie hnuteľných vecí z majetku spoločnosti MsHK
Žilina, a.s. a bezodplatný prevod hnuteľných vecí zo spoločnosti MsHK Žilina, a.s. do
vlastníctva Mesta Žilina

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť materiál
1. 1/ vyradenie hnuteľných vecí, a to:
 núdzové osvetlenie priestorov zimného štadióna,
 rampa – parkovacie státie pri zimnom štadióne,
 stroj na úpravu ľadovej plochy WM 2070 Junior Electrik,
 rotor do odvlhčovacej jednotky
z majetku spoločnosti MsHK Žilina, a.s., so sídlom Športová 5, 010 01
Žilina, IČO: 36 387 193
2/ bezodplatný prevod hnuteľných vecí, a to:
 núdzové osvetlenie priestorov zimného štadióna,
 rampa – parkovacie státie pri zimnom štadióne,
 stroj na úpravu ľadovej plochy WM 2070 Junior Electrik,
 rotor do odvlhčovacej jednotky
zo spoločnosti MsHK Žilina, a.s., so sídlom Športová 5, 010 01
Žilina, IČO: 36 387 193 do vlastníctva Mesta Žilina.

II.

žiada vedenie MsHK Žilina, a.s. o predloženie informatívnej správy k nastavajúcej
sezóne a spôsobu financovania súčasnej sezóny v termíne do konania najbližšieho
Mestského zastupiteľstva

