
ZÁPISNICA 

 

z mimoriadneho  zasadnutia  Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

Dňa 22.09.2020 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline 8. zasadnutie (mimoriadne) Komisie 

kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja v roku 2020. Zasadnutie otvoril a viedol predseda 

komisie Ing. Ján Ničík. 

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

uznášaniaschopná.   

Ďalej boli prítomní Mgr. Ingrid Dolniková – vedúca odboru ŠKŠCRaMR,  Mgr. Vladimír Randa 

– 1. viceprimátor. 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 rokovania 

2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. .../2020 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

3. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. .../2020 o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 

4. Pamätník švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi   

5. Rôzne, záver  

 

K bodu 1 

 

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

prítomných a oboznámil členov komisie s programom zasadnutia komisie. Pre nízku účasť 

členov komisie nebola komisia uznášaniaschopná. K jednotlivým bodom programu komisia 

viedla diskusiu, hlasovanie však nebolo možné. Predseda komisie navrhol opätovne zvolať 

komisiu, tentokrát však „per rollam“.  

 

 

 

K bodu 4 

 

K materiálu Pamätník švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi 

Predkladateľ materiálu: Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec MZ 

Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec MZ 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná, o predloženom materiáli nehlasovala. Návrh 

prítomných členov na úpravu znenia uznesenia: Vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá spracuje 

návrh na výrobu a inštaláciu pamätníka (pamätnej tabule s podstavcom) švédskemu 

krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi vrátane výsadby zelene.  



 

K bodu 5 

 

Rôzne, záver 

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

za účasť. 

 

V Žiline dňa 23.09.2020 

 

 

 

 

 

 

              Ing. Ján Ničík 

                          predseda 

 
Zapísala: Bc. Veronika Strýčková, sekretár KKCRaMR 


