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ZÁPISNICA 

 

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

konalo dňa 9.1.2013 

 

 

Dňa 9.1.2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline  zasadnutie  komisie. Zasadnutie 

otvoril  predseda komisie Jaroslav Gažo. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnili 5 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 8, čím bola  komisia 

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

komisie (ďalej len „zápisnica“). Na zasadnutie bola pozvaná aj vedúca odboru školstva p. 

Jurišová 

 

 

Program rokovania: 

 
1. Analýza súčasného stavu škôl a racionalizácia siete ZŠ 

2. Návrh na schválenie zmeny VZN o úprave podmienok predaja, podávania a používania 

alkoholických nápojov 

3. Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov 

4. Návrh na schválenie bezodplatného prevzatia verejného osvetlenia Budatín 

5. S práva k protestu prokurátora proti VZN č.15-2012 o úprave podmienok predaja, 

podávania a používania alkoholických nápojov 

6. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o vymedzení vzájomných 

vzťahov, ktorá je súčasne aj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve č. 2005/5600/0590; 

Návrh na odpredaj nehnuteľností Vodohospodárskej výstavbe, š.p. a  

7. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1628/1 lesné pozemky 

o výmere 89 425 m
2
 v K.Ú. Turie   

8. Iné  

 

 

 

Bod č.1   
Analýza súčasného stavu škôl a racionalizácia siete ZŠ 

 
Materiál  predložila vedúca odboru školstva Adriána Jurišová. V rámci racionalizácie škôl sú navrhnuté 

na vyradenie školy ZŠ Zádubnie, ZŠ Mojšová Lúčka a ZŠ Gaštanová (zlúčená spolu so ZŠ Limbová). 

Poslanci sa zaujímali hlavne o základné školy na sídlisku Solinky, nakoľko práve tie navštevuje najviac 

školopovinných detí. Vedúca školstva uviedla, že chod školy zlúčenie nenaruší a ušetria sa finančné 

prostriedky na energiách, mzdách ( pri zlúčení približne 76 tis.€ ročne). Poslanci Peter Ničík a Jaroslav 

Gažo vidia problém aj v zlúčení školskej jedálne, ktorá podľa ich názoru nebude stačiť kapacitne. Vedúca 

školstva ďalej uviedla, že voľné priestory školy budú využité Centrom voľného času.     

 

Stanovisko  komisie: 

Komisie súhlasí s racionalizačným opatrením a zrušením škôl v Zádubní a Mojšovej Lúčke. 

Navrhuje však ponechať obe školy na Solinkách(Limbová a Gaštanová) a chýbajúce peniaze (76 

tis. €) získať  z rozpočtu mesta Žilina z podprogramu 2.1 správa mesta a presunúť ich na 

vzdelávanie. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto  
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Bod č.2 až 7 
2.   Návrh na schválenie zmeny VZN o úprave podmienok predaja, podávania    

      a používania alkoholických nápojov 

3.   Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji   

      pozemkov 

4.   Návrh na schválenie bezodplatného prevzatia verejného osvetlenia Budatín 

5.   S práva k protestu prokurátora proti VZN č.15-2012 o úprave podmienok   

      predaja, podávania a používania alkoholických nápojov 

6.    Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o vymedzení   

       vzájomných  vzťahov, ktorá je súčasne aj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve č.   

       2005/5600/0590; 7.   Návrh na odpredaj nehnuteľností Vodohospodárskej   

       výstavbe, š.p. a  

7.    Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1628/1 lesné   

       pozemky  o výmere 89 425 m
2
 v K.Ú. Turie   

 
  

Materiál  v ostatných bodoch predložil predseda komisie KŠCRMR Jaroslav Gažo.  

. 

 

Stanovisko  komisie: 

Komisia berie na vedomie  a súhlasí s materiálom v uvedenom znení predložiť na mestskej rade 

 Výsledok hlasovania:  Za:   5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto  

 

 

V Žiline dňa 9.1. 2013 

 

 

                               Jaroslav Gažo 

                               predseda komisie 

 

Zapísal: 

Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie 

 


