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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia  komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa 
konalo dňa 15.10.2014 

 
 
Dňa 15.októbra 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline  zasadnutie  komisie. 
Zasadnutie otvorila vedúca odboru KŠCRMR Mgr. Ingrid Dolníková. 
 

Na zasadnutí sa zúčastnili 6 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 8, čím bola  komisia 
uznášania schopná.  
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 86/2014 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2015 - mat. č.  

87/2014 
4. Návrh na schválenie uzatvorenia Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym 

krajom a mestom Žilina pri príprave a realizácii Regionálnej integrovanej územnej stratégie 
a stratégie udržateľného mestského rozvoja - mat. č. 88/2014 

5. Návrh VZN, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh „Farmársky trh“ - mat. 
č. 89/2014 

6. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo 
školského zariadenia - mat. č. 90/2014 

7. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 
30.06.2014 - mat. č. 91/2014 

8. Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015-2017 - mat. č. 92/2014 
9. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2014 - 

mat. č. 93/2014 
10. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2013 - mat. č. 94/2014 
11. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje - mat. č. 95/2014 
12. Návrh VZN o dani za ubytovanie - mat. č. 96/2014 
13. Návrh VZN o poplatku - mat. č. 97/2014 
14. Pohotovostné zdroje z  rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2015 - 

zásady  stanovenia ich použitia a výšky - mat. č. 98/2014 
15. Informácia o vysporiadavaní návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s obytným súborom 

Krasňany - mat. č. 99/2014 
16. Všeobecná rozprava 
17. Záver 

 
 
Členovia nemali pripomienky k jednotlivým bodom – berú ich na vedomie. 
V diskusii Peter Ničík požiadal, aby v budúcnosti sa prenášali informácie z komisií na rokovanie 
mestskej rady a to aj v prípade, že sa predseda príslušnej komisie nezúčastní MR.  
Členovia komisie žiadali na zasadnutí komisie, aby riaditeľ plavárne dopracoval  správu 
o čerpaní rozpočtu a v nej porovnal plán a skutočnosť. Uvedená informácia nebola posunutá na 
MR, nakoľko predseda komisie sa z vážnych dôvodov rokovania nezúčastnil. 
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V prípade, že sa v budúcnosti pristúpi k takémuto racionálnemu opatreniu, bude aj rokovanie 
MR a MZ efektívnejšie. 
 
 

 
 

V Žiline dňa 15.10. 2014 
 

   
Zapísal: 
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie 
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