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ZÁPISNICA 

 

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

konalo dňa 9.10.2013 

 

 

Dňa 9.10.2013 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“).  

 

 

Program rokovania: 

 
1. Osobnosti mesta Žilina 

2. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 

3. Správa o výsledkov kontrol 

5. Správa o oceňovaní osobností  mesta Žilina 

6. Rozpočet mesta na rok 2013 – rozpočtová zmena č. 5 - 2013 

7. Informatívna správa o plnení programového rozpočtu k 30.6. 2013  

8. Výročná správa konsolidovaného celku mesta Žilina 

9. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Žilina 

10.  Návrh na doplnenie uznesenia  MZ č. 70 -2013 

11. Návrh na uznesenie projektu Florbal pomáha prekonávať  hranice 

12. Správa o hospodárení Mestskej plavárne za III. 2013 

13. Správa o hospodárení spoločnosti Žilbyt s.r.o. 

14. Správa o hospodárení MsHK jún- august 2013 

15. Výročná správa o hospodárení MsHK 2012 - 2013 

16. Správa o investičnom zámere mesta odkúpenia  nájomného bytového domu Žilina – 

Bytčica – 24  byt. Jednotiek 

17. Zadanie na územný plán zóny Rudiny I. 

18. Zadanie urbanistickej štúdie Hájik – Hradisko 

19. Návrh VZN ktorým sa mení VZN č. 10 -2013 o sociálnych službách 

20. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č.5 – 2012 –poskytovanie služieb na trhoviskách 

21. -22 Návrh VZN trhový poriadok  pri Ranči, príležitostné trhy 

23. Návrh VZN ktorým sa mení VZN č. 25- 2012 o vjazde do historickej časti mesta 

24. Správa k protestu prokuratúra k VZN  č. 21 – 2012 o dani z nehnuteľnosti, dani za 

psa a dani za predajné automaty 

25. Správa k protestu prokuratúra k VZN  č. 18- 2011 

26. Návrh na schválenie VZN o  zrušení VZN č.18 - 2011 

27. Nakladanie s majetkom mesta  114/2013 
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Prerokovanie materiálov komisie  
 

1. Osobnosť mesta Žilina 

 

Na zasadnutie boli pozvaní aj členovia komisie pre výber osobností mesta Žilina.  

Pán Štofko predniesol formu hlasovania a dôvody navrhnutých nominantov na ocenenie 

osobnosť mesta Žilina. 

Pán Peter Ničík navrhol v budúcnosti ešte jedno stretnutie pred samotným hlasovaním. Pani 

Řeháková taktiež podporuje túto myšlienku nakoľko je možná osobná argumentácia a diskusia 

o navrhovaných. Pán Groma taktiež navrhol, aby v budúcnosti nominovaní v príslušnom roku 

boli automaticky zaradení do hodnotenia v ďalšom roku, pokiaľ nezískali ocenenie. Pán Groma 

navrhol aj oceňovať Čim roka a to už v budúcom roku. 

 

 

Stanovisko  komisie Osobnosť mesta: 

Komisia súhlasí na základe hlasovania oceniť pána Štanského, Kršku, Hodoňa, Babiara, Háleka 

a Vaňoučka. Komisia sa jednohlasne zhodla na doplnení ocenenia pre pána Cimbálika a pána 

Tomašeka. Pán Štofko bol poverený pripraviť materiál do mestskej rady. 

Komisia  súhlasí s materiálom v uvedenom znení  predložiť na mestskej rade. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   10 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto  

 

2.   Ostatné body podľa programu 

 

Predseda komisie Jaroslav Gažo predniesol všetky body programu komisie(spolu 27 bodov). Pán 

Peter Ničík zaregistroval protesty k výstavbe nájomného bytového domu v Bytčici(bod č.16) 

a bude sa na to informovať na sociálnej komisií. 

 

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  

 

 

3. Rôzne 

 

Pán Peter Ničík  apeloval na vysoké poplatky ktoré účtuje Prima banka materským školám (50-

80 € mesačne). Taktiež navrhuje určiť podmienky a pravidlá pre budúce rušenie základných škôl 

už teraz, aby školy boli motivované a pravidlá vopred prehľadné. 

Pán Kašša zdôraznil nejasnú situáciu ohľadom športových krúžkov a športových klubov, ktoré 

fungujú pod hlavičkou Centra voľného času Žilina. Väčšina účastníkov mestských líg sa 

zaregistrovala pod CVČ Žirafa a tak očakávaný príjem pre mesto  členov nebude naplnený.  

 

 

 V Žiline dňa 9.10. 2013 

 

   

Zapísal: 

Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie 
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