ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa
konalo dňa 19.2.2014
Dňa 19.februára 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline
Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Gažo.

zasadnutie

komisie.

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. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným zborom
evanjelickej cirkvi
2. Iné
Zloženie grantových komisií a priority v oblasti kultúry a športu pre rok 2014

Prerokovanie materiálov komisie
K bodu č.1
Poslanec Peter Ničík sa informoval o problematike vytvorenia Základnej školy spolu s
materskou školu a prípadnými dôsledkami zlúčenia. Informáciu o stave jednania mu podala
vedúca odboru KŠCRMR pani Dolníková.
Poslanec pán Ficek odporučil, aby sa počkalo na rokovanie pána poslanca Popluhára s radou
rodičov školy, ktoré bolo naplánované na nasledujúci deň.

Stanovisko komisie:
Komisia súhlasí s vytvorením cirkevnej MŠ pri ZŠ Lichardovej, ale zároveň bude akceptovať
prípadnú inú dohodu mesta Žilina s Radou školy ZŠ Lichardova.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu č.2.
Poslanec Peter Ničík vyslovil nespokojnosť, že v grantovej komisií je nedostatočný počet
odborníkov z rady verejnej odbornosti. Navrhuje aj na úkor účasti poslancov v grantovej komisií
rozšíriť jej rady. Pani Dolníkova argumentovala prijatým VZN a odsúhlasením pomeru
poslancov a odborníkov v grantových komisiách na komisií KŠCRMR v predošlom období.
Taktiež poukázala na to, že väčšina z oslovených prípadne navrhnutých odborníkov si podáva
grant v oblasti kultúry a športu a tak nemôže byť členom grantovej komisie mesta Žilina,
prípadne nemá záujem v grantovej komisií pôsobiť. Pán Peter Ničík navrhol, aby aj takýto
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odborník bol členom komisie a nehodnotil grantový projekt ktorý podával subjekt, ktorého je
členom.
V Žiline dňa 19.2. 2014
Zapísal:
Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie
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