
Zápisnica 

  Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 

 

Dňa 9. júna 2011 

Prítomní: 

Jaroslav Gažo – predseda komisie 

Bohumil Kostolný – člen komisie 

Peter Ničík – člen komisie 

Róbert Ficek – člen komisie 

Patrik Groma- člen komisie 

 

Ingrid Dolníková  - vedúca oddelenia 

Peter Zánický - sekretár  

 

Neprítomní: 

Mgr. Šulík Anton - ospravedlnený 

Róbert Kašša – ospravedlnený 

Ján Ničík – ospravedlnený 

 

Program  : 

1. Správa o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií mesta (Mestská plaváreň, 

Mestské divadlo, Turistická informačná kancelária) 

2. Uznesenie číslo 87/2011 o návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta  

3. Správa o priebehu Staromestských slávností 2011, predpokladané náklady 

4. Iné 
 

Vedúca oddelenia Mgr. Dolníková predniesla správu o hospodárení príspevkových organizácií 

mesta. Správa o činnosti a hospodárení bola členmi komisie schválená.. 



Pán Groma pripomienkoval kvalitu divadelných predstavení a informoval sa o možnostiach 

hosťovania divadelných predstavení.  Ďalej bola prezentované poďakovanie Mestskej krytej 

plavárni za zabezpečenie Európskeho plaveckého dňa, kde mesto Žilina zvíťazilo medzi 15 

mestami Európy a akcie sa zúčastnilo 1240 plavcov. 

Správu o činnosti a hospodárení členovia komisie zobrali správu na vedomie a odporučili MR 

na schválenie. 

V zmysle uznesenia č. 87 /2011 MZ členovia komisie boli informovaní o príprave VZN 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina. VZN a jeho úprava by mala 

vychádzať z pripomienok členov komisie a poslancov mestského zastupiteľstva. Členom 

komisie v prílohe zasielame platné VZN na pripomienkovanie a doplnenie s tým, že pracovný 

materiál bude  pripravený na rokovanie v komisií v septembri 2011.  

Záverečným bodom bola informácia o priebehu Staromestských slávnostiach 2011. 

 Mgr. Dolníkova vyčíslila náklady na podujatie, ktoré predstavujú 60% minuloročných 

nákladov  a to bez odpočítania ďalších sponzorských prímov. Bola vyslovená spokojnosť 

s priebehom tohtoročného podujatia a zaznamenaný divácky rekord, čo sa týka na 

vystúpeniach hudobných skupín. Pre zlepšenie boli prijaté návrhy v oblasti: 

- Vyriešiť odchod „stánkarov“ počas programu a tým obmedzovanie ostatných 

účastníkov podujatia 

- Navrhnúť na pódium banery prípadne sieťovinu s programom SmS 

Poslanec Groma upozornil na programovú zložku projektu Telka v meste a skvalitnenie jej 

vysielania.  Vychádzal z podnetov občanov. 

 

Zapísal: Zánický Peter 

 


