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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia  komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa 
konalo dňa 5.9.2016 

 
 
Dňa 5.septembra 2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline  zasadnutie  komisie. Zasadnutie 
otvoril predseda komisie Ján Ničík. 

Na zasadnutí sa zúčastnili 9 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 11, čím bola  
komisia uznášania schopná.  Neprítomný p. Durmis bol ospravedlnený. Prezenčná listina zo 
zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia  komisie (ďalej len „zápisnica“).  
 
Program: 
 

1. Návrh na schválenie zmeny VZN č.3/2012 o reklamných, informačných a propagačných 
zariadeniach na území Mesta Žilina v znení VZN č.7/2013 
 

2. Zabezpečenie financovania rekonštrukcie technológie Mestskej krytej plavárni z rozpočtu 
mesta 
 

3. Materiál k športovému areálu Karpatská Šport park s.r.o. 
 

4. Nakladanie s majetkom Mestskej krytej plavárne 
 

5. Ocenenie osobností Mesta Žilina 
 

6. Iné 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prerokovanie materiálov komisie  
 
  

1.  Návrh na schválenie zmeny VZN č.3/2012 o reklamných, informačných 
a propagačných zariadeniach na území Mesta Źilina v znení VZN 
č.7/2013 

 
Predseda komisie Ján Ničík privítal členov komisie. Navrhol, aby sa jednotlivé body programu 
preberali podľa príchodu pozvaných predkladateľov materiálu. 
Predseda komisie predniesol návrh na uznesenie a dôvodovú správu predloženého materiálu. 
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Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  postupuje predložený materiál na mestskú radu.  
 
Výsledok hlasovania:  Za:   9 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 0  
 
 
 

2. Zabezpečenie financovania rekonštrukcie technológie Mestskej krytej 
plavárni z rozpočtu mesta 

 
P. Čepec opätovne upozornil, že chýba správa o stave plavárne a plán rekonštrukčných a nutných 
opráv na nadchádzajúce obdobie. Podobnú správu preložila Mestské divadlo a žiada, aby 
podobná správa bola predložená aj od MKP. Ďalej zdôraznil, že je „umelo“ vytvorený nízky 
rozpočet MKP, ktorý je následne aj tak zvýšený podobnými vstupmi  v mestskom rozpočte na 
opravy MKP. 
 
Výsledok hlasovania:  Za:   8 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 (Čepec)  
 
 
 

3. Materiál k športovému areálu Karpatská Šport park s.r.o. 
 
V úvode prebehla diskusia, či môže materiál predložiť aj neposlanec MZ - člen komisie KŠCRMR. Na 
doporučenie p. Ulahera materiál môže byť na príslušnej komisií prerokovaní, pokiaľ predseda dotknutej 
komisie  to zaradí do programu jednania. 
p. Čepec zhrnul dôvody prečo predkladá materiál a cieľom je otvoriť diskusiu športový areál Karpatská 
nakoľko nastala nečinnosť, čo je len na škodu športovej verejnosti. Je nedostatok športových plôch 
a areálov v Žiline a existujúce cez víkend paradoxne „zívajú“ prázdnotou nakoľko sú nesprístupnené.  
V mesiaci jún Mesto Žilina ukončilo spoluprácu a jednania s Športpark s.r.o. ktoré zastupuje p. 
Trabelssie. 
p.. Plešinger, bol členom komisie, ktorá viedla jednania v predmetnej veci uviedol, že nebol záujem 
druhej strany o spoluprácu v jednaní. Preto nevidí dôvody opäť otvoriť priestor na jednania. 
p. Dolníková doplnila, že zmluva bola platná s prísľubom dostavania športového areálu Karpatská.  
Ohradzovať sa slovným dohovorom o ukončení výstavby (nie zmluvným) považuje za neseriózne 
a súhlasí s p. Plešingerom neotvoriť nové jednania. P. Cibuľka uviedol, že neserióznosť p.Trabelssieho 
dokazujú aj ostatné „čierne stavby“ v Žiline.  
p. Zrník doplnil, že bolo prijaté na mestskom zastupiteľstve uznesenie, že nebudú pokračovať rokovania 
so subjektom, ktorý má podlžnosti voči mestu. Bolo by všeobecným záujmom, aby sa areál dostaval, ale 
samotná zmluva je neakceptovateľná.  
p. Plešinger vyjadril postoj, že nevyplatenie podielu z predaja parkovacieho domu na ktorý má mesto 
legitímny nárok, ktorý spoločníkovi aj písomne deklarovalo, dáva jasný negatívny signál pre ďalšiu 
možnú spoluprácu. 
 
 
 
Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  nepostupuje predložený materiál na mestskú radu.  
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Výsledok hlasovania:   
 
Za:   1 hlas (Čepec)           Proti: 6 (Ničík, Zrník, Veliký, Štanský, Plešinger, Cibulka) 
   
Zdržal sa: 2 (Adamov, Hubková)  
 
 

4. Nakladanie s majetkom Mestskej krytej plavárne 
 
p. Plešinger  nerozumie majetkovo právnemu vysporiadaniu a scelenie jednotlivých parciel 
plážoviska MKP a považuje návrh pre Mesto a návštevníkov MKP za výhodný, nakoľko vznikne 
nové športovisko. Argumentoval hlavne zaviazaním vecným bremenom na dotknuté pozemky 
a zmluvným vyriešením. P. Ulaher oponoval tým, že aj s parkovacou spoločnosťou má Mesto Žilina 
platnú zmluvu a druhou stranou nie je zmluva dodržiavaná. 
p. Dolníková nepovažuje  nedostatok ihrísk na plážový volejbal v Žiline za akútny. Spomenula aj 
následný výrub stromov pri zámene pozemkov a dopad na životné prostredie. Taktiež nutnosť 
vybudovania príjazdovej cesty, ktorá taktiež naruší trávnatú plochu.  
p. Adamov vidí ako problém určitú manipuláciu z oboch dotknutých strán.  

 
Stanovisko  komisie: 
 
Komisia  nepostupuje predložený materiál na mestskú radu.  
 
Výsledok hlasovania:   
 
Za:   2 hlasy (Čepec, Cibulka)           Proti: 1 (Štanský)    
 
Zdržal sa: 6 (Adamov, Ničík, Plešinger, Hubková, Zrník, Veliký)  
 
 
 
 

5. Ocenenie osobností Mesta Žilina 
 
 

Predseda komisie navrhol, aby sa o návrhu zástupcu primátora p. Gromu a poslanca p. Kapitulíka jednalo 
spoločne.  
p. Hubková zdôraznila, že pri osobnostiach Mesta Žilina boli vždy vopred určené kategórie a preto 
považuje návrh za nedopracovaný.  
p. Plešinger doplnil, že návrh osobností nie je viazaný k udalosti, či roku. 
p. Dolníková navrhla, aby sa pripravilo VZN a bol tak vypracovaný systém k oceňovaniu osobností.  
p.. Štanský doplnil komisií ako doteraz prebiehala výzva k oceňovaniu. 
 
Stanovisko  komisie: 
 
Úvodné hlasovanie bolo zmätočné a hlasovalo sa opätovne. 
 
Komisia  nepostupuje predložený materiál na mestskú radu a odporúča materiál na dopracovať 
o systémový mechanizmus oceňovania osobností Mesta Žilina.  
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Výsledok hlasovania:   
 
Za:   9 hlasov           Proti: 0    Zdržal sa: 0  
 
 
 

6. Iné 
 
 
p. Čepec sa informoval, či bude žiadosť Mestského divadla o zmenu rozpočtu na základnú 
rekonštrukciu akceptovaná. 
p. Dolníková informovala o prácach na Rosenfeldovom paláci. Priestory budú predovšetkým ako 
výstavné. Pavol Choma je odborným garantom objektu. V budúcnosti sa uvažuje aj o poriadaní 
svadieb, konferencií. V podkroví budú mať priestor bábkari, prípadne dielne rodičia s deťmi. 
Prvé mesiace bude palác slúžiť predovšetkým pre žilinských návštevníkov.   
p.. Veliký poukázal, že priestor by mali dostávať predovšetkým žilinskí autori a veľký priestor 
vidí aj vo fotografických výstavách. 
p. Hubková navrhla pozvať p. Pavla Chomu na komisiu KŠCRMR, aby preniesol budúcnosť 
paláca.  
p. Cibuľka sa v závere komisie informoval o možnosti navýšenia pripravovaného rozpočtu pre 
rok 2017 na športové dotácie, ktorých výška je nedostatočná. 
P. Dolníková poukázala na pripravovanú koncepciu športu, kde prebehlo v auguste úvodné 
stretnutie športových subjektov. 
 
V Žiline dňa 5.9. 2016 

   
Zapísal: 
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie 
 
Schválil: 
Ján Ničík – predseda komisie KŠCRMR 


