
ZÁPISNICA 

 

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

konalo dňa 20.11.2017 

 

 

 

 Dňa 20. novembra 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie 

komisie KŠCRMR, ktoré otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ján Ničík.  

 Na zasadnutí bolo prítomných 8 členov z celkového počtu 12, čím bola komisia 

uznášaniaschopná. Ďalej boli prítomní Andrej Černek – Oddelenie radnice, zahraničných 

vzťahov a protokolu a 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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných 

nariadení  

2. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č.5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina 

3. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline 

4. Radničné noviny – objektívne a nepolitické 

5. Rôzne, záver 

 

 

Prerokovanie materiálov komisie:  

 

K bodu 1 

 

 V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina 

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení, ktorý predniesol a prítomných 

informoval Andrej Černek z Oddelenia radnice, zahraničných vzťahov a protokolu. 

 

Všeobecná diskusia: 

 Komisia žiada preverenie názvu ulice Korzo, v mestskej časti Hájik, nakoľko sa tam 

nachádzajú dve paralelné ulice s podobným názvom (Korzo a Na Korze). Keďže členovia 

komisie nemali k materiálu iné závažné pripomienky, predseda komisie ukončil diskusiu 

k danému materiálu a požiadal ich o hlasovanie o predloženom návrhu.  

 



 

 

Výsledok hlasovania o  návrhu:   

Člen Za Proti Zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

MUDr. Peter Durmis ✓   

Ing. Ľubomír Plešinger ✓   

Mgr. Marián Zrník ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Karol Čepec ✓   

Doc. Ing. Miloš Dudáš ✓   

Ing. Milan Veliký  ✓   

Spolu 8 0 0 

 

 

 

 

K bodu 2 

 

 V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Návrh VZN mesta Žilina, 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  z 

Odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja.  

 

Všeobecná diskusia: 

 V prípade žiadosti prevádzkovateľa MPM FOOD, s.r.o., Robotnícka  2156, 017 01 

Považská Bystrica, IČO: 50738330, ktorý žiada zastupiteľstvo o zmenu rozsahu 

prevádzkového času nad rámec všeobecného prevádzkového času pre prevádzku rýchleho 

občerstvenia POE POE, neboli splnené podmienky VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. Prevádzkovateľ v žiadosti 

neuviedol predmet činnosti prevádzky a odôvodnenie žiadosti, komisia teda nevie posúdiť, či 

nie je v rozpore s daným VZN.  

 Nakoľko prevádzkovateľ MPM FOOD, s.r.o. podal žiadosť, ktorá nebola v zmysle 

VZN č. 5/2016, komisia sa danou žiadosťou nezaoberala a zhodla sa na tom, že je potrebné, 

aby prevádzkovateľ podal žiadosť so všetkými náležitosťami v zmysle VZN č. 5/2016. 

Zároveň komisia navrhuje Mestskému zastupiteľstvu hlasovanie o každej žiadosti 

zvlášť.  



  

 Predseda komisie ukončil diskusiu k danému bodu a požiadal členov komisie 

o hlasovanie k žiadostiam prevádzkovateľov FEHAMA s.r.o. a Margita Bardyová. 

 

Výsledok hlasovania k žiadostiam prevádzkovateľov FEHAMA s.r.o. a Margita Bardyová: 

Člen Za Proti Zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

MUDr. Peter Durmis ✓   

Ing. Ľubomír Plešinger ✓   

Mgr. Marián Zrník ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Karol Čepec ✓   

Doc. Ing. Miloš Dudáš ✓   

Ing. Milan Veliký  ✓   

Spolu 8 0 0 

 

 

 

 

K bodu 3 

 

 V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Návrh na zmenu Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. Materiál predkladala Mgr. Jana Filipová, 

poslankyňa MZ, ktorá sa však zo zdravotných dôvodov vopred ospravedlnila z neúčasti na 

komisii.   

 

Všeobecná diskusia: 

pán Čepec - sleduje rokovania zastupiteľstva 11 rokov a až súčasné zastupiteľstvo zaviedlo 

         tento systém ohraničenia dĺžky a množstva prejavu, práve MZ má byť miestom,  

         kde sa stretávajú rôzne pohľady na vec a takéto nezmyselné obmedzovanie     

         diskusie nikam nevedie   

Ing. Plešinger - problém rokovaní MZ je v kultúre a správaní sa poslancov mestského      

            zastupiteľstva 

 

 Komisia je toho názoru, že predložený návrh nerieši daný problém trvania rokovaní 

mestského zastupiteľstva. Predseda komisie ukončil diskusiu a požiadal členov komisie 

o hlasovanie o predloženom návrhu.  

  

 



 

 

Výsledok hlasovania: 

Člen Za Proti Zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík  ✓  

MUDr. Peter Durmis  ✓  

Ing. Ľubomír Plešinger  ✓  

Mgr. Marián Zrník   ✓ 

Mgr. Marek Adamov  ✓  

Karol Čepec  ✓  

Doc. Ing. Miloš Dudáš  ✓  

Ing. Milan Veliký   ✓  

Spolu 0 7 1 

 

 

 

K bodu 4 

 

 V tomto bode sa komisia zaoberala materiálom – Radničné noviny – objektívne a 

nepolitické.  Materiál predkladal Klub nezávislých poslancov, Mgr. Ing. Peter Ničík, ktorý sa 

však z neúčasti na komisii ospravedlnil.   

 

Všeobecná diskusia: 

MUDr. Durmis – povedal, že myšlienka je to dobrá, že je za, ale myslí si, že aj keď by bol 

       návrh schválený na zastupiteľstve, nič sa nezmení  

Ing. Plešinger – chce dať šancu novinám, ak sa to nezmení, zrušia sa  

Ing. Ján Ničík – berie to ako signál, že nechcú zrušiť Radničné noviny, chcú im dať len inú 

                 tvár 

Pán Čepec – navrhuje aby z novín vyradili polovicu obsahu, pod ktorou je podpísaná     

          redakcia, ktorá polemizuje svojim pohľadom na veci, ktoré často nekorešpondujú 

          s realitou a aby sa zmenilo to, že tí ktorí sú v novinách napádaní nemajú šancu 

          reagovať  

 Predseda komisie Ing. Ján Ničík ukončil diskusiu k materiálu a požiadal členov 

komisie o hlasovanie k predloženému  návrhu.    

 

 

 

 

 

 

 



Výsledok hlasovania: 

Člen Za Proti Zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

MUDr. Peter Durmis ✓   

Ing. Ľubomír Plešinger ✓   

Mgr. Marián Zrník ✓   

Mgr. Marek Adamov ✓   

Karol Čepec ✓   

Doc. Ing. Miloš Dudáš ✓   

Ing. Milan Veliký  ✓   

Spolu 8 0 0 

 

 

 

 

V Žiline dňa 22.11.2017 

 

 

         Ing. Ján Ničík  

       predseda komisie KŠCRMR  

 

 

 

 

Zapísala: Veronika Strýčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení  

  

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať 

a schváliť  

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných 

 verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne 

 záväzných nariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

k Návrhu VZN mesta Žilina, 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 mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel 

 času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina 

 

- pre prevádzkovateľov FEHAMA s.r.o. a Margita Bardyová 

 

II. odporúča prevádzkovateľovi MPM FOOD, s.r.o. doplniť jeho žiadosť o zmenu 

rozsahu prevádzkového času nad rámec všeobecného prevádzkového času pre 

prevádzku rýchleho občerstvenia POE POE v zmysle VZN č. 5/2016, aby jeho žiadosť 

mohla byť schválená  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

k Návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať 

a neschváliť   

 

1. zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne:  

         

- v čl. 9 ods. 9 sa pôvodný text nahrádza nasledovným znením: 

 

Poslanec sa môže prihlásiť o slovo s jednou faktickou poznámkou, ktorou 

reaguje na posledné vystúpenie poslanca s diskusným príspevkom. Slovo 

udeľujem predsedajúci v poradí, v akom sa poslanci prihlásili. Faktická 

poznámka môže trvať maximálne 1 minútu a 30 sekúnd. V prípade, že 

poslanec bude faktickou poznámkou reagovať na faktickú poznámku iného 

poslanca alebo na vlastné vystúpenie, predsedajúci ho môže upozorniť 

a požiadať, aby svoje vystúpenie ukončil. V rámci faktickej poznámky nie 

je možné podávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k materiálu 

a uzneseniu. Predsedajúci po prednesení faktických poznámok umožní 

poslancovi, na ktorého diskusný príspevok iní poslanci reagovali 

faktickými poznámkami, reagovať na predrečníkov faktickou poznámkou. 

Na toto jeho vystúpenie už nemožno reagovať faktickou poznámkou ani 

iným vstupom, pretože je posledným vyjadrením pred zahájením ďalšieho 

diskusného príspevku, alebo posledným vyjadrením pred konečným 

príspevkom predkladateľa, resp. spracovateľa materiálu pred zahájením 

hlasovacieho procesu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

k materiálu s názvom Radničné noviny – objektívne a nepolitické 

 

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať 

a schváliť  

 

1.    obsah Radničných novín nasledovne:  

 

a) Radničné noviny:  

 sú nepolitické  

 sú financované z rozpočtu mesta  

 objektívne informujú  

 nehodnotia  

 

b) Radničné noviny informujú:  

 o všetkých prijatých uzneseniach Mestského zastupiteľstva (MZ) v Žiline  

 o všetkých schválených všeobecne záväzných nariadeniach MZ v Žiline  

 o službách Mestského úradu v Žiline  

 o službách a činnosti príspevkových a rozpočtových organizácií mesta 

 Žilina  

 o službách a činnosti spoločností, v ktorých má mesto Žilina majetkovú 

 účasť viac ako 51%  

 o termínoch kultúrnych, vzdelávacích či športových podujatí mesta Žilina  

 o termínoch významných kultúrnych, vzdelávacích či športových podujatí, 

 ktoré sa dejú na území mesta, aj keď ich neorganizuje mesto Žilina  

 o aktuálne ocenených osobnostiach mesta Žilina  

 o možnosti grantovej podpory projektov občanov mesta Žilina  

 o výrube a vysádzaní stromov na území mesta Žilina  

 o rozmiestnené veľkokapacitných kontejnerov na odpad na území mesta 

 Žilina  

 o zmenách v doprave v meste Žilina, o zmenách v cestovnom poriadku 

 DPMŽ  

 o konkrétnom pláne a realizácii opráv a rekonštrukcií škôl a školských 

 zariadení v Žiline  

 o konkrétnom pláne a realizácii opráv a rekonštrukcií ihrísk a športovísk v 

 Žiline  

 o konkrétnom pláne a realizácii opráv a rekonštrukcií chodníkov a ciest v 

 Žiline  

 o konkrétnom pláne a realizácii opráv a rekonštrukcií parkovacích miest v 

 Žiline  



 o konkrétnom pláne a realizácii opráv a rekonštrukcií verejného osvetlenia 

 v Žiline  

 o konkrétnom pláne a realizácií opatrení na zvýšenie čistoty mesta Žilina  

 o konkrétnom pláne a realizácií opatrení na zvýšenie bezpečnosti v meste 

 Žilina  

 o aktuálne pridelených, vymenených a predaných mestských nájomných 

 bytoch v Žiline  

 o možnosti sociálnej pomoci pre občanov mesta Žilina  

 o aktuálnom kosení verejných plôch v meste Žilina  

 o zmenách v daňovej politike mesta Žilina  

 o hospodárení mesta Žilina  

 o aktuálnom rozpočte a zmenách rozpočtu mesta Žilina  

 o zmluvách a najväčších faktúrach mesta Žilina  

 o predaji majetku mesta Žilina  

 o najväčších súdnych sporoch mesta Žilina  

 o výzvach a výsledkoch verejných obstarávaní mesta Žilina jeho inštitúcií  

 o pláne verejných obstarávaní mesta Žilina  

 o investičných plánoch mesta Žilina  

 o vízií mesta Žilina a realizácii jeho plánov  

 o dôležitých dokumentoch mesta Žilina  

 o ponuke voľných miest na Mestskom úrade v Žiline a v inštitúciách mesta 

 Žilina  

 o voľných miestach v materských školách v Žiline  

 o správach z kontrol hlavného kontrolóra mesta Žilina  

 o tom, kto sa v Žiline aktuálne narodil a kto umrel  

 o závažných informáciách v dodávkach vody, plynu, elektriny  

 o ďalších pre Žilinčanov užitočných správach, aktivitách či podujatiach  

 

c) v Radničných novinách sa nesmie zverejňovať:  

 ohováranie, osočovanie a urážanie kohokoľvek  

 nepravdivá informácia či polopravda  

 v akejkoľvek forme prezentácia či propaganda primátora a poslancov 

 Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 hodnotenie ľudí, aktivít či udalostí  

 

 


