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ZÁPISNICA 

 

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

konalo dňa 19.11.2015 

 

 

Dňa 19. novembra 2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline  zasadnutie  komisie 

KŠCRMR. Zasadnutie otvoril predseda komisie Ján Ničík. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnili 11 členovia komisie KŠCRMR z celkového počtu 12, čím bola  

komisia uznášania schopná.  Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo 

zasadnutia  komisie (ďalej len „zápisnica“).  

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Návrh VZN o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov mat. č. 158/2015 

3. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - mat. č. 163/2015 

4. Koncepcia výstavby a rekonštrukcie pešej a cyklistickej infraštruktúry v meste Žilina – 

mat. č. 158/2015  
5. Informatívna správa – Športovo-rekreačné plochy Žilina - Chrasť mat. č. 159/2015 

6. Návrh na zriadenie novej komisie Mestského zastupiteľstva v Žilina – Komisia pre určenie 

investičných zámerov a projektov mesta Žilina – mat. č. 166/2015  

7. Iné 

8. Záver 

 

 

 

Prerokovanie materiálov komisie  
 

1. Návrh VZN o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov 

mat. č. 158/2015 

 

Predseda komisie Ján Ničík privítal členov komisie a slovo odovzdal vedúcej odboru vnútorných 

vecí pani Brathovej. ktorá materiál vypracovala. V zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o 

volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov obec, mesto všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta 

a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Na 

základe uvedeného bolo vypracovaný návrh predkladaného VZN. 

p. Veliký sa informoval  aký rozmer plagátov bude možné umiestniť. 

p. Brathová dopovedala, že všetko bude závisieť od počtu strán. Taktiež informovala, že 

zákonom nie je stanovený minimálny rozmer  
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Stanovisko  komisie: 

 

Komisia  súhlasí s predloženým návrhom a postupuje materiál na mestskú radu.  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   7 hlasov   Proti: 0  Zdržal sa: 1  

 

 

2. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - mat. 

č. 141/2015   

Materiál predniesol predseda komisie. 

p. Cibuľka upozornil, že p. Dobšovič by týmto materiálom bol schválený ako do predstavenstva 

MšHKM, tak  ako aj predseda dozornej rady MšHK. 

p. Durmis upozornil na to, že tento materiál je predkladaný  a rokuje sa o ňom už 10 mesiacov. 

Zároveň uviedol, že nie sú akceptované námietky, a ak vedenie mesta nechce akceptovať 

námietky, nech teda menuje koho uzná za vhodného.  

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia  nesúhlasí s predloženým návrhom   

 

Výsledok hlasovania:  Za:   3 hlasov  Proti: 3 Zdržal sa: 5 

 

 

3. Koncepcia výstavby a rekonštrukcie pešej a cyklistickej 

infraštruktúry v meste Žilina – mat. č. 158/2015  

Predseda komisie uviedol materiál a požiadal prítomných o podporu koncepcie.   

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia  súhlasí s predloženým návrhom  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   11 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

 

4. Informatívna správa – Športovo-rekreačné plochy Žilina - Chrasť 

mat. č. 159/2015 
Predseda komisie uviedol materiál. 

p. Cibuľka upozornil na to, že v informatívnej správe je písané aj o stavbách, ktoré by sa mohli 

realizovať v danej lokalite. Uviedol, že on, ako poslanec za Solinky, ako aj obyvateľ tejto 

mestskej časti je zásadne proti tomu, aby sa na tomto území stavali športovo – rekreačné objekty.  

p. Ničík upozornil, že v materiáli sú len vypísané možnosti, čo sa podľa platného územného 

plánu môže v lokalite riešiť. 
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p.  Plešinger  informoval, že v zahraničí sa bežne komponuje stavba do prostredia tak, aby 

nenarúšala okolité prostredie a vie si predstaviť riešenie športoviska takouto formou. 

p. Adamov podporil myšlienku riešenia prípadných športovísk  s ohľadom na zeleň. 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia  súhlasí s predloženým návrhom  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   10 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 1  

 

 

 

5. Návrh na zriadenie novej komisie Mestského zastupiteľstva v Žilina 

– Komisia pre určenie investičných zámerov a projektov mesta 

Žilina – mat. č. 166/2015  

 

Materiál uviedol p. poslanec Juriš :  Materiál predkladáme z dôvodu, že v súčasnej dobe 

neexistuje komisia Mestského zastupiteľstva, ktorá by stanovovala a určovala priority 

investičného charakteru, na základe požiadaviek jednotlivých mestských podnikov, organizácií 

a občanov volebných obvodov v meste Žilina. Investičné akcie, ktoré budú odsúhlasené 

poslancami MZ, ako výsledok rokovania Komisie pre určenie investičných zámerov a projektov 

mesta Žilina, budú následne zaradené do rozpočtu mesta Žilina.  

Po  realizácii zmien v základných dokumentoch mesta Žilina bude predložený návrh na 

voľbu členov  zriadenej  Komisie pre určenie investičných zámerov a projektov mesta Žilina. 

Komisia bude zložená z poslancov mestského zastupiteľstva v zložení jeden zástupca za 

príslušný volebný obvod, teda, pri počte 8 volebných obvodov bude 8 členov komisie. 

 

p.  Plešinger v diskusii uviedol, že je skôr za návrh koncepčného plánovania  jednotlivých 

výborov mestských častí tak, aby boli v súlade s cieľmi a plánmi mesta. Schválené investičné 

návrhy by mali byť zohľadnené aj v rozpočte mesta pre nasledujúci rok. 

p. Ničík sa pripojil 

 

p. Juriš uviedol, že uvedená komisia je len návrh, ako riešiť investičné plánovanie pre jednotlivé 

mestské časti. O otázkach, kto bude jej členom a ako bude ďalej pracovať je možné viesť 

diskusiu pri kreovaní komisie. 

  

 

O  návrhu hlasovala komisia nasledovne : 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia  súhlasí s predloženým návrhom  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   7 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 4  
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Iné: 

 

- P. Hubková sa informovala, v akom stave je rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca.  

- p. Dolniková uviedla, že sa pokračuje v stavebnej činnosti v rámci možností – teda 

vplyvy počasia musí stavebník rešpektovať. Len ťažko je potvrdiť, či bude stavba 

dokončená v termíne. Stavebný dozor, ako aj zástupcovia jednotlivých odborov, ktorí 

majú uvedený projekt ako pracovnú úlohu, pravidelne  sa zúčastňujú kontrolných dní 

a riešia úlohy spojené s prípadným omeškaním stavebných prác. 

- P. Cibulka sa informoval o možnostiach financovania športových klubov, konkrétne 

mládežníckeho basketbalu. 

- P. Dolniková uviedla, že systém je spravodlivo nastavený v rámci koeficientov pre 

všetky športové kluby, problém je vo výške financií v rozpočte mesta pre uvedenú 

kapitolu. 

- Keďže neboli žiadne iné otázky a podnety, predseda ukončil rokovanie komisie.  

 

 

19. novembra 2015 

 

 

 

Zapísal: 

Mgr. Dolniková Ingrid  

        Ján Ničík 

        Predseda komisie KŠCRMR  


