
ZÁPISNICA 

 

z 10.  zasadnutia  Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa konalo 

dňa 23.11.2020 

Dňa 23.11.2020 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline 10. zasadnutie Komisie kultúry, 

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

Ing. Ján Ničík. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 8 členov komisie z celkového počtu 13, čím bola  komisia uznášania 

schopná.  Pri prerokovávaní 2. bodu programu prišiel na zasadnutie ďalší  člen komisie, rovnako 

pri prerokovávaní 3.bodu programu, čím sa počet členov komisie zvýšil na 10.  

Ďalej boli prítomní Mgr. Ingrid Dolniková – odbor ŠKŠCRaMR,  Peter Mišejka – náčelník 

Mestskej polície Žilina, Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD. – vedúca odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia, Ing. arch. Rudolf Chodelka – riaditeľ Útvaru hlavného 

architekta mesta Žilina, Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. – krajinný architekt. 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 zmenu uznesenia č. 50/2020 

3. Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej polície 

Žilina 

4. Informatívna správa o zabezpečovaní odstraňovania vozidiel z miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené 

parkovisko 

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. Členovia program 

jednohlasne odsúhlasili.  

 

 

K bodu 2 

Uznesenie č. 33/2020   

K materiálu Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2020 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Vladimír Randa – viceprimátor mesta  

Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Vladimír Randa – viceprimátor mesta 

Predkladateľ materiálu nebol na komisii prítomný, materiál komisii predstavil predseda komisie. 

 



Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MZ prerokovať a schváliť. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger x x x 

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová x x x 

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

 

 

 

K bodu 3 

Uznesenie č. 34/2020   

K materiálu Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej polície 

Žilina 

Predkladateľ materiálu: Peter Mišejka – náčelník mestskej polície 

Zodpovední za vypracovanie: PhDr. Janka Hrošovská – vedúca vnútorného a org. oddelenia 

a Mgr. Martin Matejko – zástupca náčelníka  

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia s predloženým návrhom súhlasí a odporúča MZ prerokovať a schváliť Organizačný 

poriadok Mestskej polície Žilina a zobrať na vedomie Pracovný poriadok Mestskej polície Žilina.  

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   



Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová x x x 

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  9 0 0 

 

 

 

K bodu 4 

Uznesenie č. 35/2020   

K materiálu Informatívna správa o zabezpečovaní odstraňovania vozidiel z miestnych 

komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na 

určené parkovisko 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne 

Zodpovedná za vypracovanie: Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.  

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia zobrala predložený materiál na vedomie a odporúča  ho MZ prerokovať a zobrať na 

vedomie. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. ✓   

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Mgr. Petra Dubeňová ✓   

Lucia Ďurajková x x x 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký x x x 

Ing. Michal Michálek x x x 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  10 0 0 



K bodu 9 

 

 

Rôzne, záver 

V bode rôzne predseda komisie p. Ničík otvoril tému prípravy pamätníka švédskemu krajinnému 

architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi. Na komisiu bol prizvaný krajinný architekt Mgr. 

Ing. Marek Sobola, PhD. z OZ Servare et Manere, ktorý sa tejto téme venuje a členom komisie 

predstavil tvorbu švédskeho architekta a uviedol svoju predstavu vzhľadu a osadenia pamätníka. 

Pán Ničík pripomenul potrebu zriadenia pracovnej skupiny, ktorá by spracovala návrh na jeho 

výrobu a inštaláciu. Členovia komisie navrhli ako členov pracovnej skupiny predbežne p. 

Mareka Sobolu, ako autora myšlienky, p. Rudolfa Chodelku, ako hlavného architekta mesta, p. 

Jána Ničíka, p. Patrika Gromu, p. Petra Štanského a tiež zamestnanca z odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia.  Pán Groma navrhol poskytnutie mimoriadnej dotácie pre 

OZ Servare et Manere. Členovia komisie prebrali formu spolupráce mesta s občianskym 

združením čo sa týka vymedzenia priestoru, finančnej podpory, prípravy eventu pri príležitosti 

odhalenia pamätníka a pod.  

 

Ďalšou témou bolo vyhlásenie architektonickej súťaže k 700. výročiu udelenia mestských výsad 

a aktivity s tým spojené. Členovia komisie prerokovali možnosti prezentácie tohto významného 

výročia, ako zapojenie škôl formou výtvarných súťaží a výstav (napr. v rámci súťaže Moje rodné 

mesto, ktorá sa pravidelne koná v rámci Staromestských slávností),  navrhli výrobu pamätnej 

mince, či známky, či venovať tejto téme podujatie Stredoveký deň. Komisia navrhla aj zaradenie 

medzi priority grantového systému v budúcom roku.  

 

  

Následne predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil zasadnutie komisie KCRaMR a poďakoval 

prítomným za účasť.  

 

V Žiline dňa 26.11.2020 

 

 

 

 

 

              Ing. Ján Ničík 

                          predseda 

 
Zapísala: Bc. Veronika Strýčková, sekretár KKCRaMR 

 


