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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia  komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa 

konalo dňa 01.06.2017 

 

 

Dňa 1. júna 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline  zasadnutie  komisie KŠCRMR. 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ján Ničík. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnili 10 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 12, čím bola  

komisia uznášania schopná.  Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo 

zasadnutia  komisie (ďalej len „zápisnica“).  

 

Program komisie: 
 

1. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy Mesta Žilina 
 

2. Zámer prerozdelenia finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu, dotácie z príjmov 
z odvodu z hazardných hier pre športové kluby, vykonávajúce svoju činnosť na území mesta 
Žilina. 

3. Efektívne, hospodárne, účelné a účinné nakladania s majetkom mesta Žilina v správe 

4. Návrh na ustanovenie symbolov mestských častí Považský Chlmec, Brodno, Budatín, Zádubnie, 
Zástranie 

 
5. 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 
 

6. Koncepcia rozvoja športu Mesta Žilina na roky 2017 - 2022 
 

 

Prerokovanie materiálov komisie  
 

  

Predseda komisie Ján Ničík predstavil program. Komisia s navrhovaným program súhlasila. 

Predseda komisie navrhol, aby jednotlivé body boli prejednané tak ako sú prítomní 

predkladatelia na komisií. 

 

4. Návrh na ustanovenie symbolov mestských častí Považský 
Chlmec, Brodno, Budatín, Zádubnie, Zástranie 

 

Materiál predniesol predseda komisie a to bez pripomienok a diskusie komisie. 

 

Stanovisko  komisie: 

 
Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  
 

Výsledok hlasovania:  Za:   11 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
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5. 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 predniesla p. Dolníková.  Navrhuje, aby sa v budúcnosti k tomu citlivo pristupovalo 
k otváracím hodinám prevádzok. Navrhuje, aby VZN bolo upravené o prevádzky v obytných 
domoch, ktoré bývajú niekedy problematické. Samozrejme nejde o polyfunkčné budovy, kde sa 
s podobnými prevádzkami počíta.  p. Plešinger sa pýtal, či nie je možné, aby sa 
v problematických prevádzkach sa znižovala otváracia doba, tak ako sa predlžuje otváracia doba. 
P. Dolníková uviedla, že toto nie je možné a postupuje sa podľa platného VZN. 

 
Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  
 

Výsledok hlasovania:  Za:   10 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

 

2. Zámer prerozdelenia finančných prostriedkov z príjmovej časti 
rozpočtu, dotácie z príjmov z odvodu z hazardných hier pre 
športové kluby, vykonávajúce svoju činnosť na území mesta 
Žilina. 

 
Materiál predniesol p. Durmis, ktorý zdôraznil, že cieľom materiálu je získať viac peňazí do mestského 
športu. Do mestského rozpočtu idú momentálne vysoké čiastky zo stávkových kancelárií. Preto navrhuje, 
aby 40% týchto peňazí prichádzalo priamo do klubov v pôsobení v meste Žilina. Uvedomuje si, že to nie 
je koncepčné riešenie, ale momentálne najlepšie, aby sa využili pre šport tieto financie. Najlepšie to bude 
v budúcnosti zakotviť priamo percentuálne do rozpočtu mesta – doplnil p. Ničík. Ostatní členovia doplnili, 
že podobný model vo svete už funguje. P. Cibuľka upozornil, že je uvedené v materiáli, že ide o výnos 
z hazardných hier, ale riešime samotné stávkové kancelárie. P. Durmis potvrdil, že v materiáli má byť 
správne uvedené stávkové kancelárie nie hazardné hry. P. Dobšovič upozornil, že v materiáli sa píše len 
o Tipose, ale je viac stávkových kancelárií v pôsobností v meste Žiline. Komisia preto navrhuje 
dopracovať materiál o vyššie uvedené. 
 
 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom pôvodnom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   0 hlasov  Proti: 10  Zdržal sa: 0  

 
 
Pozmeňovací návrh komisie je dopracovať materiál o text „všetkých stávkových kancelárií“ 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o  pozmeňovacom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   9 hlasov  Proti: 0 Zdržal:  1 (Ničík) 
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3. Efektívne, hospodárne, účelné a účinné nakladania s majetkom 
mesta Žilina v správe 

 

Člen komisie p. Adamov prečítal predložený materiál a následne p. Ničík otvoril diskusiu. P. Hubková 
uviedla, že uznesenie v predchádzajúcom období už na túto tému bolo riešené.  

p. Durmis uviedol, že tento materiál je pre všetky strany výhodný. P. Adamov sa pýtal, prečo sa týka len 
dvoch telocviční. p. Čepec  uviedol, že riaditelia neuvádzajú vyťaženosť svojich telocviční na čo reagoval 
p. Zrník, že to nie ani možné, aby sa zverejňovali každý týždeň tabuľky obsadenosti. Komisia sa venovala 
aj problematike dotazníku z roku 2015, kde bol pasport športovísk a športových klubov. p. Ćepec 
nesúhlasí s materiálom nakoľko nie je v ňom uvedené CVČ Zirafa načo p. Dolníkova uviedla, že pasport 
sa týkal športových klubov a nie CVČ. P. Mjartan uviedla akým spôsobom funguje prenájom v športovej 
hale V. Javorku.  

p. Čepec je nespokojný, že telocvičňa na ZŠ Mladosti na Hájiku je cez víkend nevyužívaná aj keď je o ňu 
obrovský záujem. Následne sa diskutovalo o kompetenciách riaditeľov základných škôl. Do diskusie sa 
pripojil aj p. Fiabane a ostatní členovia komisie, ktorý predniesol svoj pohľad na problematiku 
a skúsenosti. 

p. Adamov spomenul aj daň z nehnuteľnosti, ktorá je rovnaká pre športové kluby ako aj pri komerčných 
nehnuteľnostiach.  

p. Dobšovič a p. Fiabane doplnil, že určité formulácie v predloženom materiály (týkajúce sa čiastkových 
kontrôl) sú sporné ako uviedol hlavný kontrolór Mesta preto ich navrhuje upraviť.  
 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   3 hlasov (Čepec, Durmis, Plešinger)  Proti: 0 Zdržal  

 

sa: 7 (Cibulka, Hubková, Zrník, Adamov, Štánsky, Mjartan, Ničík,  )  

 

 

 

 

4. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy Mesta Žilina 
 

Materiál predniesol p. Fiabane. Uviedol, že materiál má deklaratívny nie záväzný charakter a má 

to byť prístup k verejným veciam k vzťahu k verejnosti. Inšpiráciu čerpal aj z iných miest, ktoré 

podobný kódex prijali. Pripomenul, že materiál je v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   8 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 1 (Čepec)   

 

p. Adamov opustil rokovanie a v ďalších bodoch nehlasoval. 
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5. Koncepcia rozvoja športu Mesta Žilina na roky 2017 – 2022 
 
p. Zrník spomenul dôležitosť a nevyhnutnosť akčných plánov v koncepcií a taktiež spomenul nutnosť 
troch vyučovacích hodín telesnej výchovy. V príspevku reagovala aj p. Dolníkova a spomenula aj úlohu  
vzdelávacých poukazov, krúžkovú činnosť.  
p. Čepec spomenul problémy s aktivitami na hokejbalovom ihrisku Gaštanova , ktoré je zdevastované. 
Možnosti zdrojov financovania športu v meste spomenul aj p. Fiabane. Štánsky spomenul, že koncepcia 
nemôže byť hĺbkový materiál, čo je úlohou akčného plánu a pýtal sa na možnosti pripomienkovania. P. 
Dolníková vymenovala všetky organizácie, ktorým materiál koncepcia rozvoju športu na 
pripomienkovanie bol zaslaný a teda mohli sa príslušne športové organizácie k nemu vyjadril. 

 
 
Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   9 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 1 (Čepec)  

 

 

Následne predseda komisie otvoril diskusiu, kde vystúpil p. Fiabane a zdôraznil dôležitosť 

športového generelu nakoľko má pocit, že určité veci sa riešia bez potrebného prieskumu. 

 
 

 

 
1.  júna 2017 

 

Zapísal                                                                                      Ján Ničík 

Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie       predseda komisie KŠCRMR  

             

 

         

  


