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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia  komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa 
konalo dňa 3.9.2015 

 
 
Dňa 3. septembra 2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline  zasadnutie  komisie 
KŠCRMR. Zasadnutie otvoril predseda komisie Ján Ničík. 
 

Na zasadnutí sa zúčastnili 11 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: 
 

1. Rokovací poriadok MZ 
2. Zmluva o partnerstve s mestom Třinec 
3. VZN o normatívoch pre CVČ 
4. Informatívna správa OOCR Malá Fatra 
5. Nominácia osobností Žiliny 
6. Návrh na uznesenie 

 
 

 
 
Prerokovanie materiálov komisie  
 
1. Rokovací poriadok MZ 
 
Predseda komisie Ján Ničík preniesol materiál s informáciou, že predložený materiál bude 
záležitosťou predovšetkým poslancov na mestskom zastupiteľstve.  
  
 
Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  berie predložený materiál na vedomie a postupuje materiál na mestskú radu  
 
Výsledok hlasovania:  Za:   11 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 0  
 
2. Zmluva o partnerstve s mestom Třinec 
 
Komisia vyjadrila potešenie z partnerstvom upozornila však na napĺňanie samotnej spolupráce. 
Komisia sa zaujímala aj o súčasné partnerské mestá nášho mesta Žilina a na konkrétnu 
spoluprácu. Pán Veliký má záujem v budúcnosti aj o fotografické výstavy medzi partnerskými 
mestami.  
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Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  súhlasí s predloženým návrhom a postupuje materiál na mestskú radu.  
 
Výsledok hlasovania:  Za:   11 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 0  
 
 
3. VZN o normatívoch pre CVČ 
 
Komisia po predložení materiálu predsedom komisie Jánom Ničíkom privítala zvýšenie 
normatívu na žiaka, zaoberala sa však aj samotnou legislatívou. 
 
Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  súhlasí s predloženým návrhom a postupuje materiál na mestskú radu.  
 
Výsledok hlasovania:  Za:   7 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 4  
 
 

4. Informatívna správa OOCR Malá Fatra 
 
Pani Dolniková ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra predniesla 
informatívnu správu tejto organizácie. Predstavila čerpanie európskych fondov, workshopy, 
označovanie budov v meste Źilina a komisií predstavila nové brožúry pre turistov ako Tipy na 
výlety, cyklomapa, info letáky, historická Žilina a podobne. 
Pán Veliký sa informoval o možnosti regionálnej karty a pán Ničík o prípadnej zľave v MHD pre 
turistov.  
 
Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  berie predložený materiál na vedomie a postupuje materiál na mestskú radu.  
 
Výsledok hlasovania:  Za:   11 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 0  
 
 

5. Nominácia osobností Žiliny 
 
Komisia bola informovaná z nominovanými na ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2014. 
Pani Hubková informovala aj o oceneniach Zboru Žilincov v tomto roku. Pán Cibulka sa 
informoval, kto môže byť členom Zboru Žilincov a za akých podmienok. 
 
Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  súhlasí s predloženým návrhom a postupuje materiál na mestskú radu.  
 
Výsledok hlasovania:  Za:   11 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 0  
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7. Návrh na uznesenie 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda komisie Ján Ničík a ukladá povinnosťsprávcovi 
Športovej haly Vendelína Javorku a veľkej telocvične ( haly ) na ZŠ Hájik 
 
zverejňovať  na svojej web stránke viditeľne a prehľadne počas školského roka - Zoznam 
všetkých aktivít na dennej báze v podobe:   
 
 názov a druh aktivity s uvedením termínu  (deň a presný čas začiatku a konca), 
 objednávateľ a spôsob objednania (zmluva, objednávka....),  
 hodinová sadzba, 
 v prehľade budú uvedené resp. farebne odlíšené všetky voľné termíny a spôsob možnosti 

ich objednania spolu s hodinovou sadzbou,  
 prípadné zmeny termínov, tieto budú včas uvedené na príslušnej web stránke, 
 meno zodpovednej osoby.  

 
Pán Čepec navrhol, aby túto povinnosť mali všetky základné školy v pôsobnosti mesta. Stretáva 
sa s problémom, že záujemci o športové aktivity nevedia, ktorá škola má voľnú telocvičňu. Pán 
Zrník sa podelil o svoje skúsenosti s prenájmom telocvične na voľno časové aktivity. Pán 
Štánsky tiež vidí prínos informatívnej tabuľky na webe školy a to pre širokú športovú verejnosť 
v meste Žilina. 
 
Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  súhlasí s predloženým návrhom  s doplnením uznesenia pre všetky základné školy 
v pôsobnosti mesta Žilina a postupuje materiál na mestskú radu.  
 
Výsledok hlasovania:  Za:   9 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 2  
 
 

 
3. septembra 2015 
 
 
 
Zapísal: 
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie 
 
        Ján Ničík 
        Predseda komisie KŠCRMR  
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