ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 11.06.2018

Dňa 11. júna 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie
KŠCRMR, ktoré otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ján Ničík.
Na zasadnutí bolo prítomných 10 členov z celkového počtu 12, čím bola komisia
uznášaniaschopná. Ďalej bola prítomná Mgr. Ingrid Dolniková – odbor KŠCRaMR. Body
programu boli prerokované v poradí v závislosti od prítomnosti predkladateľov jednotlivých
materiálov. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja.
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2. Návrh VZN , ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
3. Pamätné tabule mesta Žilina
4. Návrh na schválenie dotácie - nenávratného finančného príspevku Basketbal
Žilina
5. Návrh na schválenie dotácie - nenávratného príspevku SC Sailor
6. Návrh na schválenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. na
prevádzkovanie zimného štadióna
7. Rôzne, záver

Prerokovanie materiálov komisie:
K bodu 1
Predseda komisie Ing. Ján Ničík otvoril zasadnutie a privítal členov komisie
KŠCRMR, ktorá na návrh MUDr. Durmisa odsúhlasila zaradenie materiálu „Návrh na
schválenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. na prevádzkovanie zimného
štadióna“ do programu rokovania.
K bodu 2
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN
č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Žilina, ktorý predniesla a prítomných informovala Mgr. Ingrid Dolniková, vedúca odboru
kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja.

Všeobecná diskusia:
Členovia komisie KŠCRaMR nemali k návrhu pripomienky, predseda komisie ich
preto požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh
Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr.Peter Durmis
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

0

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

10

K bodu 3
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Pamätné tabule mesta Žilina, ktorý
predniesol a prítomných informoval Mgr. Peter Štanský.
Všeobecná diskusia:
Ing. Ján Ničík – navrhuje, aby prípravu a kontrolu textov, ktoré by sa mali nachádzať na
pamätných tabuliach mala na starosti „názvoslovná komisia“ poprípade
komisia KŠCRaMR
p. Čepec – zaujímal sa, či existuje nejaká pasportizácia týchto pamätných tabúľ, načo pán
Štanský reagoval s tým, že existuje súpis pamätných tabúľ a majú ho „pamiatkári“,
ale tým, že niektorí majitelia budov, kde boli tabule umiestnené, ich odstránili,
daný súpis už úplne nezodpovedá skutočnému stavu, preto by bolo dobré
spracovať aktuálny súpis
PhDr. Hubková –pri objektoch, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, musí vydať
majiteľ súhlas a pri ostatných objektoch sa pri osadzovaní tabúľ vždy
dotazoval majiteľ a rovnako sa osadenie konzultovalo s mestom
Mgr. Dolniková – odbor KŠCRMR má skúsenosť s osadzovaním QR tabuliek na budovy,
vždy osadenie komunikuje aj s majiteľmi objektov, navrhuje, že by dala za

úlohu Turistickej informačnej kancelárii vypracovať súpis osadených tabúľ,
zistiť ich stav a spojiť sa s majiteľmi budov kvôli ich súhlasu
Mgr. Štanský – do existujúcich tabúľ sa nebude zasahovať, ide o to, aby boli tabule jednotné
a aby mesto malo informáciu a schvaľovalo texty, ktoré budú na nových
tabuliach uvedené
p. Čepec – do budúceho rozpočtu by bolo dobré zahrnúť nejaké financie, ktoré by boli určené
na údržbu osadených tabúľ

Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh.

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr.Peter Durmis
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

0

0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

10

K bodu 4
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh na schválenie dotácie nenávratného finančného príspevku Basketbal Žilina. Materiál predniesol a prítomných
informoval MUDr. Peter Durmis.
Všeobecná diskusia:
PhDr. Dobšovič Mjartan – zaujímala sa, či Basketbal Žilina dostal dotácie na konci roku 2017
a v akej výške
Ing. Ján Ničík – bolo by dobré, keby sa podpora prvoligových klubov oddelila od športových
dotácií a jasne zadefinovala, je tam totiž obava, že keby každý prvoligový

klub žiadal podporu od mesta, otvorila by sa „Pandorina skrinka“, pretože
všetci potrebujú peniaze
Mgr. Zrník – je veľa športov, ktoré by mohli takto isto žiadať, podľa zákone o športe, klub má
povinnosť mať mládežnícku základňu, a v tomto prípade vznikol súkromný
klub, ktorý ma dospelých športov a nemá mládež, aj keď v Žiline je výborný
mládežnícky basketbal
Mgr. Dolniková – keď sa tvorila koncepcia športu, zo strany pracovnej skupiny nebola vôľa
podporovať profesionálne kluby, ďalej bolo vytknuté, že basketbalu sa
dostalo iba 1800 eur, čo nie je pravda, pretože všetky basketbalové kluby
spolu dostali po futbale najviac financií, ďalšia vec je, že zákon o športe
hovorí, že obec alebo samospráva nemá financovať športy, to je
v kompetencii ministerstva športu, obec ho nemôže suplovať, ak to obec aj
napriek tomu má záujem robiť, je potrebné si nastaviť kritéria a systém,
pretože v minulosti už boli podporené extraligové mužstvá, ktoré po roku
v extralige skončili; v prípade, že sa basketbal podporí, musí sa počítať
s tým, že môžu prísť aj iné športy s podobnými žiadosťami

Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie o stiahnutí návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja k predloženému
návrhu neprijala platné uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr.Peter Durmis
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3

2

5

K bodu 5
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh na schválenie dotácie nenávratného príspevku SC Sailor. Materiál predniesol a prítomných informoval MUDr. Peter
Durmis.
Všeobecná diskusia:
Mgr. Dolniková – prečo sa nezapojili do grantového systému?
MUDr.Durmis – ide o 50. výročie najväčšej jachtárskej súťaže, ktorá je v Európe, ako
protihodnotu ponúkajú možnosť zviditeľnenia Žiliny, rok je snaha, aby
mesto vyhlásilo súťaž o odpredaj MsHK, z čoho by bol dostatok finančných
prostriedkov na podporu iných športov
Mgr.Adamov – financovanie klubov treba spraviť systémovo, napríklad, že mesto sa
rozhodne odmeňovať športovcov za dosiahnuté výsledky, pretože aj dospelý
šport je dôležitý
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu
Stanovisko komisie:
Komisia neodporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh

Výsledok hlasovania:
Člen
Ing. Ján Ničík
Mgr. Peter Cibulka
MUDr.Peter Durmis
Mgr. Marián Zrník
Mgr. Marek Adamov
Karol Čepec
PhDr. Jaroslava Hubková
Mgr. Peter Štanský
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Za

Proti

Zdržal
sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2

6

2

K bodu 6
V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom - Návrh na schválenie mandátnej
zmluvy so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. na prevádzkovanie zimného štadióna. Nakoľko
materiál bol do programu rokovania komisie doplnený dodatočne, na začiatku rokovania,
nebol na komisiu pozvaný predkladateľ materiálu.

Všeobecná diskusia:
MUDr. Durmis – 1.7. by mala prevádzka zimného štadióna prejsť pod správu ŽILBYTU,
zmluva tak ako je napísaná, je nezrealizovateľná z viacerých dôvodov,
jedným z nich je to, že MZ bude 25.6., takže aj v prípade, že by zmluva
bola schválená tak, ako je pripravená, nevie sa, či bude podpísaná, druhá
vec je, že ŽILBYT chce zamestnancov MsHK prebrať, ale novými
zmluvami, čiže by museli byť prepustení, dostali by odstupné a o pár dní by
začali znova pracovať, štartovacia pozícia v hokeji je teraz taká, že do dvoch
týždňov sa musia na zväz proklamovať všetky záväzky a je tam tiež
podmienka zazmluvniť 15+2 hráčov, čo nie je možné, pokiaľ sa nevie, ako
o zmluve rozhodne zastupiteľstvo a či bude podpísaná, technicky je to
nemožné, ďalšia otázka je riešenie financovania prevádzky MsHK
a hokeja; ak sa mandátna zmluva neschváli teraz, zostáva status quo a bude
treba ďaleko menej peňazí na financovanie všetkého, navrhuje mandátnu
zmluvu neschvaľovať
p. Čepec – musí byť zrejmá forma prechodu práv a povinností, čo momentálne nie je
nastavené
Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k bodu programu a požiadal členov komisie
o hlasovanie k predloženému návrhu.
Stanovisko komisie:
Komisia neodporúča MZ prerokovať a schváliť predložený návrh
- komisia v zásade nie je proti navrhnutej mandátnej zmluve, ale odporúča dopracovať
problémy súvisiace so zmluvou...lehoty a pod.
Výsledok hlasovania:
Člen

Za

Proti

Ing. Ján Ničík

✓

Mgr. Peter Cibulka

✓

MUDr.Peter Durmis

✓

Mgr. Marián Zrník

✓

Mgr. Marek Adamov

✓

Karol Čepec

✓

PhDr. Jaroslava Hubková

✓

Mgr. Peter Štanský

✓

PhDr. Eva Dobšovič Mjartan
Ing. Milan Veliký
Spolu

Zdržal
sa

✓
✓

0

9

1

K bodu 7
V bode „rôzne“ sa komisia zaoberala materiálom o dotačnom systéme mesta, ktorý
vypracoval Ing. Ničík. Do grantového systému zaradil mikrogranty, čo sú granty do 300 eur
a mimoriadne dotácie, pri ktorých bude o žiadostiach rozhodovať vecne príslušná komisia.
Členmi grantových komisií by mali byť aj zamestnanci z príslušných odborov Mestského
úradu.

V Žiline dňa 14.06.2018

Ing. Ján Ničík
predseda komisie KŠCRMR
Zapísala: Bc. Veronika Strýčková

Uznesenie č. 12/2018
k Návrhu VZN , ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území mesta Žilina
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh VZN , ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Uznesenie č. 13/2018
k Pamätným tabuliam mesta Žilina
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Pamätné tabule mesta Žilina

Uznesenie č. 14/2018
k Návrhu na schválenie dotácie - nenávratného príspevku SC Sailor
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

neodporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Návrh na schválenie dotácie - nenávratného príspevku SC Sailor

Uznesenie č. 15/2018
k Návrhu na schválenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. na
prevádzkovanie zimného štadióna
Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
I.

neodporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1 Návrh na schválenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. na
prevádzkovanie zimného štadióna

