
ZÁPISNICA 

 

zo 6.  (mimoriadneho) zasadnutia  Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja, ktoré sa konalo dňa 17.12.2019 

Dňa 17.12.2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline 6. (mimoriadne) zasadnutie Komisie 

kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja v roku 2019. Zasadnutie otvoril a viedol predseda 

komisie Ing. Ján Ničík. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 6 členov komisie z celkového počtu 13, tým pádom komisia nebola 

uznášania schopná.  

Ďalej boli prítomní JUDr. Erik Štefák – odbor právny a majetkový, Mgr. Ingrid Dolniková – 

odbor KŠCRaMR. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia 

Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja (ďalej len „zápisnica“). 

 

Program rokovania:  
 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

2. Návrh na schválenie uzavretia rámcovej dohody a uzavretia s ňou súvisiacich zmlúv 

medzi mestom Žilina a spoločnosťami Mestská krytá plaváreň, s.r.o., SIRS – 

Development, a.s., Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ŠPORT PARK, s.r.o, URPÍN, 

s.r.o., SIRS-PROJECT, a.s., Obchodný dom Žilina, s.r.o., Mirage Shopping Center, a.s., 

Ing. Georgeom Trabelssie 

3. Rôzne, záver  

 

K bodu 1 

 

Predseda Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Ing. Ján Ničík privítal všetkých 

prítomných, oboznámil členov komisie s programom zasadnutia komisie.  

 

 

K bodu 2 

 

K materiálu Návrh na schválenie uzavretia rámcovej dohody a uzavretia s ňou súvisiacich 

zmlúv medzi mestom Žilina a spoločnosťami Mestská krytá plaváreň, s.r.o., SIRS – 

Development, a.s., Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ŠPORT PARK, s.r.o, URPÍN, s.r.o., 

SIRS-PROJECT, a.s., Obchodný dom Žilina, s.r.o., Mirage Shopping Center, a.s., Ing. 

Georgeom Trabelssie 

Materiál  predložil: JUDr. Erik Štefák – odbor právny a majetkový 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Nakoľko komisia nebola uznášania schopná, o predloženom materiáli nehlasovala a neprijala 

k nemu teda platné uznesenie.  

 

 



 

 

Odporúčanie komisie:  

Prítomní členovia komisie sa vzhľadom na závažnosť problematiky, obtiažnosť a rozsiahlosť 

materiálu zhodli na tom, že na  preštudovanie daného materiálu je potrebné dlhšie časové 

obdobie.   

 

 

Rôzne, záver 

Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil zasadnutie komisie KCRaMR a poďakoval prítomným 

za účasť.  

 

V Žiline dňa 18.12.2019 

 

 

 

 

 

 

              Ing. Ján Ničík 

                          predseda 

 
Zapísala: Bc. Veronika Strýčková, sekretár KKCRaMR 

 

 

  

 

 


