ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 29.01.2018

Dňa 29. januára 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie
KŠCRaMR, ktoré otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ján Ničík.
Na zasadnutí bolo prítomných 11 členov z celkového počtu 12, čím bola komisia
uznášaniaschopná. Pred prerokovaním druhej časti posledného bodu programu prišla aj
posledná členka komisie, PhDr. Mjartan Dobšovič, čím sa počet prítomných členov zvýšil na
12. Ďalej boli prítomní Ing. Peter Miko z Útvaru hlavného kontrolóra, Mgr. Jana Brathová,
vedúca Odboru vnútorných vecí a Mgr. Ingrid Dolniková vedúca Odboru KŠCRaMR. 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. Informácia o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra
2. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
4. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č.5/2016 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
5. Návrh

na

schválenie

členov

grantových

komisií

mesta

na

rok

2018

Prerokovanie priorít grantového systému
6. Rôzne, záver

Prerokovanie materiálov komisie:
K bodu 1
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Informácia o vzdaní sa funkcie
hlavného kontrolóra, ktorý predniesol a prítomných informoval Ing. Peter Miko z Útvaru
hlavného kontrolóra.

Všeobecná diskusia:
p. Čepec – zaujímal sa, koho nápad bol presťahovať Útvar hlavného kontrolóra do
budovy Mestského úradu
Ing. Miko – odpovedal, že sťahovanie nariadilo vedenie mesta a spolu s ďalšími okolnosťami
to bolo spúšťačom toho, že začal uvažovať nad vzdaním sa funkcie hlavného
kontrolóra
Členovia komisie nemali k materiálu ďalšie pripomienky, vzhľadom k tomu, že daný
materiál bol len informáciou, komisia o danom bode nehlasovala a pristúpila k ďalšiemu bodu
programu.

K bodu 2
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Návrh na zmenu Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý predniesla a prítomných informovala Mgr.
Jana Brathová, vedúca Odboru vnútorných vecí.
Všeobecná diskusia:
Keďže členovia komisie nemali k materiálu pripomienky, predseda komisie ich
požiadal o hlasovanie o predloženom návrhu.

Výsledok hlasovania o návrhu:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Pete Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
Doc. Ing. Miloš Dudáš
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

0

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

11

K bodu 3
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Informatívna správa o zmenách
Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline. Materiál predkladala a prítomných
informovala Mgr. Jana Brathová, vedúca Odboru vnútorných vecí.
Všeobecná diskusia:
pán Čepec – nie je spokojný s počtom zamestnancov na MsÚ, ktorý je vyšší ako keď do
funkcie nastupoval súčasný primátor, ktorý sľuboval, že sa počet zamestnancov
bude znižovať, principiálne, v rámci digitalizácie mali by byť administratívne
procesy menej ľudsky náročné, trend je však opačný
Mgr. Dolníková – zvýšený počet zamestnancov je spôsobený vzniknutými novými odbormi,
vďaka čomu je úrad sebestačnejší
Ing. Ničík – tiež má svoj názor na organizačnú štruktúru MsÚ, ale na zasadnutí komisie sa to
nedá vyriešiť
Mgr. Brathová – reagovala s tým, že skutočnosť je taká, že čím väčšia je digitalizácia, tým
väčšia je administratíva
Predseda komisie ukončil debatu k tomuto bodu programu, komisia zobrala daný
materiál na vedomie a pristúpila k hlasovaniu.

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
Doc. Ing. Miloš Dudáš
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9

0

2

K bodu 4
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa
dopĺňa VZN č.5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Žilina. Materiál predkladala a prítomných informovala Mgr. Ingrid Dolníková,
vedúca Odboru KŠCRaMR.
Všeobecná diskusia:
pán Čepec – informoval sa, ako je to s prevádzkovým časom autoumyvárok v meste, keďže za
štyri roky neprišla ani jedna podobná žiadosť na schválenie prevádzkového času
Mgr. Dolníková – upresnila, že prevádzkarne posielajú žiadosti na schválenie prevádzkového
času len v prípade, že čas je nad rámec prevádzkového času uvedeného vo
VZN
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k materiálu a požiadal členov
komisie o hlasovanie k predloženému návrhu. Komisia hlasovala zvlášť pre prevádzku K&B
AUTOUMYVÁREŇ a zvlášť pre prevádzku rýchleho občerstvenia POE POE.

Výsledok hlasovania: K&B AUTOUMYVÁREŇ
Člen
Za
Proti
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
Doc. Ing. Miloš Dudáš
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Ing. Milan Veliký
Spolu

Výsledok hlasovania: POE POE
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

10

0

1

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓

MUDr. Peter Durmis
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
Doc. Ing. Miloš Dudáš
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Ing. Milan Veliký
Spolu

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

11

0

0

K bodu 5
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Návrh na schválenie členov
grantových komisií mesta na rok 2018 a Prerokovanie priorít grantového systému, ktorý
predniesla a prítomných informovala Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca Odboru kultúry, športu,
cestovného ruchu a miestneho rozvoja.
Všeobecná diskusia:
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
Doc. Ing. Miloš Dudáš
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

0

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

11

Pani Dolníková prítomným predniesla aj priority grantového systému pre oblasť
kultúry a oblasť športu, ktorými sa grantový systém riadil minulý rok. Komisia k uvedenému
nemala pripomienky.

Pre oblasť kultúry:


významné podujatia s viacročnou tradíciou (napríklad medzinárodné festivaly)



tvorba a prezentácia autorov s trvalým pobytom v Žiline (divadlo, výtvarné umenie,
fotografia, hudba...), prezentácia autorov aj v zahraničí - šírenie dobrého mena mesta



vzdelávacie a amatérske kultúrne podujatia a kurzy podporujúce tvorivosť Žilinčanov
a život v mestských častiach



projekty a aktivity podporujúce kultúrnu a historickú identitu Žiliny (knihy, výskumy,
výstavy, konferencie, …)



rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov



kultivovanie verejného priestoru mesta Žilina

Pre oblasť športu:


aktivity zamerané na nešportujúcu mládež



rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých



podpora významných medzinárodných športových podujatí



rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov



podpora organizácie športových turnajov a súťaží v tradičných a netradičných
športoch na pôde Mesta Žilina

K bodu 6
Predseda komisie rozdal členom komisie plán zasadnutí komisie na celý rok 2018,
poďakoval im za účasť a ukončil zasadnutie.
V Žiline dňa 29.01.2018

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

Uznesenie č. 1/2018
k Informácii o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať
na vedomie
1.

Informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra

Uznesenie č.2/2018
k Návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. v čl. 11 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline doplnenie
slova „pracovných“ za číslo 14 na tvar: „do 14 pracovných dní“

Uznesenie č.3/2018
k Informatívnej správe o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať
na vedomie
1.

Informatívnu správu o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline

Uznesenie č.4/2018
k Návrhu VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č.5/2016 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č.5/2016 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Uznesenie č.5/2018
k Návrhu na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2018
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2018

