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ZÁPISNICA 

 

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

konalo dňa 20.11.2013 

 

 

Dňa 2011.2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline  zasadnutie  komisie. Zasadnutie 

otvorila Mgr. Dolníkova Ingrid vedúca odboru KŠCRMR. 

 

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. Správa o výsledku kontrol 

2. Návrh harmonogram zasadnutí MZ a MR 

3. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

4. Rozpočet mesta Žilina – zmena rozpočtu č.6 

5. Návrh programového rozpočtu 2014-2016 

6. Pohotovostné zdroje pre mestské časti 2014  

7. Vyradenie majetku 

8. Informatívna správa DPMŽ 

9. Informácia k plneniu uznesenia č.164-2013 

10.Návrh programu hospodár. A soc. Mesta Žilina 

11.Komunitný plán sociálnych služieb Žiliny 2014-2018 

12. Návrh VZN č.13 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 

13. Analýza ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

14.Návrh na schválenie dodatkov k zriaďovateľským listinám MŠ a ZŠ 

15.Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy 2014 ZUŠ 

16.Návrh VZN  o určení názvu ulíc v Zástraní 

17.Nakladanie s majetkom mesta 

 

 

Prerokovanie materiálov komisie  
 

K bodu č.1   

Komisia žiada pozvať riaditeľa Mestskej plavárne Mgr. Mariána Brezániho na najbližšie mestské 

zastupiteľstvo ohľadom výsledku kontroly na mestskej plavárni. 

 

K bodu č.5  

Poslanec Róbert Kašša sa zaujímal o nákup elektronizácie mestom Žilina v tomto roku 

a následne poslanec Peter Ničík navrhuje finančné prostriedky podľa možností pridať na 

grantový systém mesta Žilina. 

 

K bodu č.7  

Poslanec Peter Ničík poukázal na projektové práce a analýzy posudzujúce vhodnosť vybratých 

lokalít pre výstavbu obytného súboru tzv. Kórejskej dediny v celkovej výške 1 322 000 €, ktorej 

dokumentácia je pre mesto nepoužiteľná. Kto podával zadanie pre projektové práce a analýzu? 
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K bodu č.12 

Poslanec Peter Ničík nesúhlasí s interpretáciou o spôsobe pridelenia nájomných bytov. Svoj 

návrh však prednesie prípadne pošle sociálnej a bytovej komisií. 

 

K bodu č.13 

Poslanec Peter Ničík požaduje dôvody prípadného spájania základnej školy Hollého a Bánovej. 

Zaujíma sa aké sú ukazovatele úspory finančných prostriedkov.   

 

K bodu č.16 

Poslanci sa zaujímali na základe akého kritéria a akej vzorky je určené názvoslovie ulíc 

v Zástraní.  

Názvoslovná komisia akceptuje uvedený návrh s tým, že k miestnym názvom bude doplnené 

slovo „ulica“, vzhľadom na to, že ide výlučne o pomenovanie ulíc, vychádzajúce z miestnych 

názvov, ktoré používajú miestni občania a z ktorých väčšina nie je zaznamenaná na mapách. 

Názvy ulíc iniciatívne navrhli občania priamo zo Zástrania a to na základe ankety. Nie je známe 

koľko ľudí sa ankety zúčastnilo. Ale ide o názvy ktoré sa v uvedených lokalitách dlhodobo 

používajú, len neboli oficiálne zaznamenané. 

 

 

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  

 

 

V Žiline dňa 20.11. 2013 

 

   

Zapísal: 

Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie 

 


