
Zápisnica 

  Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 

 

Dňa 4. mája 2011 

Prítomní: 

Jaroslav Gažo – predseda komisie 

Bohumil Kostolný – člen komisie 

Róbert Ficek – člen komisie 

Róbert Kašša – člen komisie 

Ján Ničík – člen komisie 

Patrik Groma- člen komisie 

Ingrid Dolníková  - vedúca oddelenia 

Peter Zánický - sekretár  

Neprítomní: 

Mgr. Šulík Anton - neospravedlnený 

 

Program  : 

 

1. Otvorenie 

2. Rokovací poriadok mestskej rady 

3. VZN o verejnom priestranstve  

4. Informácia o príprave Staromestské slávnosti 

5. Iné 

6. Záver 

 

 

 

 

1. Presdeda komisie  Jaroslav Gažo privítal členov komisie a otvoril zasadnutie. 



2.  Komisii bola predložená na schválenie  zmena rokovacieho poriadku komisií a to : 

 článok 7sa dopĺňa  v bodoch b,c,d.  

b) zabezpečuje administratívnu stránku činnosti komisie, najmä stručné a prehľadné 

zaznamenanie práce komisie a jej výsledkov v zápisniciach zo zasadnutí, spracovanie 

posudkov a rozborov a iných výsledných materiálov, 

c) zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie /pozvánky, 

prezenčné listiny, miestnosť a pod. 

d) zodpovedá za zabezpečenie zverejňovania zápisníc z komisie na internetovej stránke 

mesta 

e) zakladá všetky materiály a dokumentáciu z činnosti komisie 

f) podľa pokynov predsedu komisie vypracúva 2x do roka návrh plánu činnosti komisie a 

rámcový program zasadnutí na I. a II. polrok príslušného kalendárneho roka. 

     článok 14 zmeniť v bode 4. 

1. Zápisnice spolu s prílohami sa odovzdávajú po podpise predsedom a sekretárom odboru 

vnútorných vecí Mestského úradu v Žiline. 

2. Sekretár komisie zápisnicu v elektronickej podobe zašle členom komisie do 4 dni odo dňa 

zasadnutia komisie  a zabezpečí jej zverejnenie na internetovú stránku mesta. 

3. Originál zápisnice s prílohami je uložený u sekretára  komisie. 

4. Sekretár je povinný kópiu prezenčnej listiny z rokovania komisie zaslať na ekonomický 

odbor za účelom vyplatenia odmien členom komisie. 

5. Zápisnice s uvedenými prílohami sa  po uplynutí kalendárneho roka odovzdávajú na 

trvalú úschovu do archívu mestského úradu. 

6. Za uloženie a nakladanie s uloženými zápisnicami a súvisiacimi materiálmi zodpovedá 

sekretár komisie. 

Komisia jednohlasne hore navrhované zmeny odsúhlasila bez výhrad. 

3. V ďalšom bode Mgr. Dolníkova predložila na pripomienkovanie návrh VZN o dani za 

využívanie verejného priestranstva, ktoré odbor predkladá spolu s odborom dopravy a údržby 

pohrebísk o dani za užívanie verejného priestranstva. Návrh VZN  bol schválený bez 

pripomienok. 

4. Vedúca odboru v stručnosti informovala prítomných o organizácii staromestských 

slávností. Poslanci Bc. Groma a Kostolný ponúkli pomoc pri propagácii akcie. 

5. Iné  

Pán Groma sa vyjadril  o VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta a otvorenie otázky 

o zónach pre psov, ktoré v minulosti navrhol pán poslanec  Ján Ničík.  Komisia sa zaoberala aj 

otázkou psích exkrementov a práce mestskej polície ohľadom tohto problému. 

7. Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.  

 

Zapísal: Zánický Peter 



 


