ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 09.04.2018

Dňa 09. apríla 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. Pred prerokovaním bodu č.4 prišla pani Dobšovič Mjartan, pred
prerokovaním bodu č.5 sa ospravedlnili a odišli pán Cibulka a pán Veliký a pred bodom č.7
odišiel aj pán Adamov, komisia však aj naďalej bola uznášaniaschopná. Ďalej boli prítomní
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M – vedúci odboru právneho a majetkového, Mgr. Jana
Brathová – vedúca odboru vnútorných vecí, PhDr. Pavol Čorba – odbor tlačový
a zahraničných vecí, Mgr. Ingrid Dolniková – odbor KŠCRaMR, Mgr. Ing. Peter Ničík –
poslanec. 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 na schválenie člena predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2017
4. Návrh na uznesenie - Ján Kuciak a Martina Kušnírová - čestní občania mesta Žilina
5. Grantový systém - Inštitucionálna podpora v roku 2018 – komisie
6. Informatívna správa o výsledkoch workshopu s témou urbanisticko-architektonickokrajinárskeho riešenia územia športovo-rekreačného areálu Chrasť
7. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za
rok 2017
8. Rôzne, záver

Prerokovanie materiálov komisie:
K bodu 1
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh na schválenie člena
predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a.s., ktorý predniesol a prítomných informoval
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M, vedúci odboru právneho a majetkového.
Všeobecná diskusia:
pán Čepec – dal návrh na stiahnutie materiálu, nakoľko nie je možné hlasovať o vzdaní sa
funkcie niekoho, kto nie je vo funkcii od marca 2016; členovia komisie nemajú
informáciu o tom, kto je pán Kuric, aké vízie má o fungovaní MsHK

Ing. Ján Ničík – je toho názoru, že toto je viac politický problém ako odborný a tento návrh sa
určite bude riešiť na zastupiteľstve, situácia, ktorá sa deje okolo MsHK sa deje
dlhodobo a nie je dobrá, navrhuje do zastupiteľstva doplniť informácie
o nominovanom pánovi Kuricovi, jeho profesijný životopis a z akého dôvodu
bol nominovaný práve on; pán Durmis, ako člen dozornej rady, poslal
pripomienky k materiálu
s pomerne vážnymi informáciami ohľadne
fungovania klubu
Mgr. Zrník – hráči klubu nedostali od januára výplaty a zaujímalo by ho, kto peniaze hráčom
vyplatí, kto je zodpovedný za túto situáciu
JUDr. Ulaher – k riešeniu situácie okolo klubu by bolo dobré prizvať na diskusiu predsedu
klubu, návrh predkladá z dôvodu vyriešiť nekompletné predstavenstvo klubu
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia KŠCRMR hlasovala o pôvodnom návrhu, zároveň však odporúča doplniť návrh
o údaje o nominovanom pánovi Kuricovi, životopis, dôvody k nominácii, aké má skúsenosti
v danej oblasti, prípadne ďalšie alternatívy na danú funkciu

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
Mgr. Peter Štanský
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

0

1

7

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja k predloženému návrhu
neprijala platné uznesenie.

K bodu 2
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Zásady odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý predniesla a prítomných informovala Mgr. Jana
Brathová, vedúca odboru vnútorných vecí.

Všeobecná diskusia:
Mgr. Ing Peter Ničík - zaujímal sa o to, či sú paušálne výdavky, platby za internet, toner a
papier započítané do sumy, ktorú poslanci dostanú,
Mgr. Brathová – ostatné oprávnené výdavky poslancov, ako napríklad telefón sa nezaratávajú
do odmeny, ak by sa poslanci zhodli na tom, že by k odmene mala byť
pripočítaná suma napríklad za tlač, je potrebné to v zásadách odmeňovania
podrobne rozpísať, na čo je nárok a ako sa to bude v konečnom dôsledku
dokladovať
Ing. Ján Ničík – je jasné, že tento návrh vychádza z vyššej legislatívy, teda mesto muselo
konať, ostávajú však nedoriešené záležitosti ako odmena pre sobášiacich
poslancov, paušálne náhrady
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia hlasovala o predloženom návrhu s dodatkom, že odporúča doriešiť spôsob
odmeňovania sobášiacich poslancov, paušálne náhrady a spôsob ich vyúčtovania.

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
Mgr. Peter Štanský
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

0

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

8

K bodu 3
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Ocenenie osobností mesta Žilina za
rok 2017. Materiál predniesol a prítomných informoval PhDr. Pavol Čorba z odboru
tlačového a zahraničných vecí.

Všeobecná diskusia:
Ing. Ján Ničík – návrh VZN o oceňovaní osobností vychádzal z toho, že tzv. veľká komisia je
akoby hlas ľudu, zbiera podklady k hlasovaniu a jej výsledok je matematické
sčítanie hlasov a tzv. malá komisia sa k nemu následne vyjadruje, tento rok sa
malá komisia fyzicky nezišla kvôli oceňovaniu, ako to bolo zvykom po
minulé roky a komunikácia malej komisie bola len mailovou formou, čo ako
predkladateľ VZN považuje za problém; po minulé roky sa schvaľovali až
koncom leta a oceňovali v decembri, podľa jeho názoru je teda ešte relatívne
dosť času sa danej veci venovať, odporúča návrh stiahnuť, aby mohla k téme
prebehnúť ešte diskusia, aby sa urýchleným jednaním neznehodnocovala váha
ocenenia
PhDr. Čorba – v tomto prípade záujem o veci verejné upadá, zo 48 oslovených členov
komisie hlasovalo len 37, v prípade malej komisie bolo problémom nájsť
termín zasadnutia, ktorý by všetkým vyhovoval
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie o stiahnutí návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča stiahnuť materiál z rokovania, presunúť ho do ďalšieho zastupiteľstva
a odporúča zasadnutie tzv. malej komisie v dohľadnej dobe.
Výsledok hlasovania o stiahnutí materiálu z rokovania:
Člen
Za
Proti Zdržal
sa
✓
Ing. Ján Ničík
✓
Mgr. Peter Cibulka
✓
Ing. Ľubomír Plešinger
✓
Mgr. Marián Zrník
✓
Mgr. Marek Adamov
✓
Karol Čepec
✓
Mgr. Peter Štanský
✓
Ing. Milan Veliký
Spolu
7
0
1

K bodu 4
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh na uznesenie - Ján Kuciak a
Martina Kušnírová - čestní občania mesta Žilina. Materiál predniesol a prítomných
informoval poslanec Mgr. Ing. Peter Ničík.

Všeobecná diskusia:
Ing. Ján Ničík – väčšina poslaneckého zboru sa na tomto návrhu na uznesenie zhodla
Členovia komisie KŠCRaMR nemali k návrhu pripomienky, pán Ján Ničík ich preto požiadal
o hlasovanie k predloženému návrhu.

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

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7

0

2

Stanovisko komisie:
Komisia odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh

K bodu 5
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Grantový systém - Inštitucionálna
podpora v roku 2018. Materiál predniesol a prítomných informoval poslanec Mgr. Ing. Peter
Ničík. Členstvo v komisii pre inštitucionálnu podporu navrhol Mgr. Dolníkovej.
Všeobecná diskusia:
Ing. Ján Ničík – v zásade je za grantový systém, má však výhrady, tento rok pripravuje s Mgr.
Ingrid Dolníkovou a Mgr. Petrom Fiabáne nový návrh VZN o dotáciách,
ktorého súčasťou bude aj inštitucionálna podpora (IP)
Mgr. Dolníková – ako administrátor žiadostí o granty nemôže prijať funkciu člena komisie
pre inštitucionálnu podporu, fyzicky je vždy prítomná na zasadnutiach
grantových komisií, ak má nejaká inštitúcia ambíciu čerpať financie
z grantového systému, rozšírila by a sprísnila kritéria, aby podporená
inštitúcia preukázateľne robila viac pre spoločnosť, nestačí, že len existuje
a potrebuje peniaze, podľa jej názoru sa dá podporiť Nadácia POLIS
a Stanica Záriečie, u ktorých je dosah široký a merateľný, ďalšia vec je, že
členovia komisií podporujú aj projekty, ktoré nie sú až také dobré,
z dôvodu, aby sa minuli financie pridelené na danú grantovú oblasť

Mgr. Ing. Peter Ničík - chyba je to, že sa do systému IP neprihlásili aj iné kvalitné inštitúcie,
napr. v sociálnej oblasti; nemusia sa podporiť všetky inštitúcie, len tie
najlepšie
Ing. Ján Ničík – kto rozhodne o tom, ktoré projekty sú najkvalitnejšie?
pán Adamov – podľa neho je problém v tom, že o pridelení financií v IP rozhodujú poslanci,
kde je možné to, že si schválením projektov naháňajú hlasy do potenciálnych
volieb, členmi grantových komisií sú okrem poslancov aj zástupcovia
z odborníkov v daných oblastiach, čo je dobré
Mgr. Dolníková – vybrať členov z radu odborníkov do komisie IP bude problém, pretože
všetci tí, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú, sú zároveň aj žiadateľmi a tým
pádom nemôžu byť členmi komisie, pretože by nastal konflikt záujmov,
nestranní odborníci sa nedajú nájsť, o IP sa bude dať baviť, ak MZ schváli
finančné prostriedky
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

Za

Ing. Ján Ničík

✓

Ing. Ľubomír Plešinger

✓

Mgr. Marián Zrník

✓

Mgr. Marek Adamov

✓

Karol Čepec

✓

Mgr. Peter Štanský

✓

PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Spolu

✓

7

Proti

Zdržal
sa

0

0

K bodu 6
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Informatívna správa o výsledkoch
workshopu s témou urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia územia športovorekreačného areálu Chrasť. Materiál predniesla a prítomných informovala Mgr. Ingrid
Dolníková.

Všeobecná diskusia:
Ing. Ján Ničík – potešilo ho, že je naplánované, že plaváreň bude mať zatrávnenú strechu
a tým, ako bude zasadená do terénu, bude splývať s prostredím
Keďže členovia komisie nemali k materiálu vážne pripomienky, predseda komisie ich
požiadal o hlasovanie o predloženom návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča MZ informatívnu správu prerokovať a zobrať na vedomie

Výsledok hlasovania:
Člen

Za

Ing. Ján Ničík

✓

Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
Mgr. Peter Štanský
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Spolu

✓

Proti

Zdržal
sa

0

0

✓
✓
✓
✓
✓

7

K bodu 7
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Informatívna správa o činnosti
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2017. Materiál predniesla
a prítomných informovala Mgr. Ingrid Dolníková.
Keďže členovia komisie nemali k materiálu vážne pripomienky, predseda komisie ich
požiadal o hlasovanie o predloženom návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča MZ informatívnu správu prerokovať a zobrať na vedomie

Výsledok hlasovania:
Člen

Za

Ing. Ján Ničík

✓

Ing. Ľubomír Plešinger
Mgr. Marián Zrník

✓
✓

Proti

Zdržal
sa

Karol Čepec
Mgr. Peter Štanský
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Spolu

✓
✓
✓

6

0

0

V Žiline dňa 12.04.2018

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

Uznesenie č. 6/2018
k Zásadám 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. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 7/2018
k Oceneniu osobností mesta Žilina za rok 2017
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí uvedený materiál
stiahnuť z rokovania MZ
1. Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2017

Uznesenie č. 8/2018
k Návrhu na uznesenie - Ján Kuciak a Martina Kušnírová - čestní občania mesta Žilina
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh na uznesenie - Ján Kuciak a Martina Kušnírová - čestní občania mesta
Žilina

Uznesenie č. 9/2018
ku Grantovému systému - Inštitucionálna podpora v roku 2018 – komisie
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Grantový systém - Inštitucionálna podpora v roku 2018 – komisie

Uznesenie č.10/2018
k Informatívnej správe o výsledkoch workshopu s témou urbanisticko-architektonickokrajinárskeho riešenia územia športovo-rekreačného areálu Chrasť

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

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a zobrať na vedomie
1. Informatívna správa o výsledkoch workshopu s témou urbanisticko
architektonicko-krajinárskeho riešenia územia športovo-rekreačného areálu
Chrasť

Uznesenie č. 11/2018
k Informatívnej správe o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok
2017
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a zobrať na vedomie
1. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá
Fatra za rok 2017

