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ZÁPISNICA 

 

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

konalo dňa 28.11.2012 

 

 

Dňa 28.11.2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline  zasadnutie  komisie. Zasadnutie 

otvoril  predseda komisie Jaroslav Gaţo. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnili 6 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 harmonogramu Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 

2.  Návrh programového rozpočtu 2013 

3.  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach (zásady, 

výšky) 

4.  Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

5.  Návrh VZN prevádzkový poriadok pohrebísk 

6.  Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného 

diela a príslušných pozemkov 

7.  Návrh na schválenie predaja pozemku KN E parcely 1628 – 1 v k.ú. Turie 

8.  Nakladanie s majetkom mesta 

9.  Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Ţilina za rok 2011 

10.  Pomenovanie ulice podľa Alexandra Cimbaľáka 

11.  Informácia o činnosť OOCR 

12.  Ostatné podujatia odboru KŠCRMR 

13.  Rôzne 

 

 

 

Program rokovania komisie KŠCRMR bol jednohlasne schválený. 

Výsledok hlasovania:  Za: 6  hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto  

 

 

Bod č.1   
Návrh harmonogramu Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 

 
Materiál  predloţil predseda komisie Jaroslav Gaţo 

 

Stanovisko  komisie: 

Komisia uznesenie schválila. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto  

 

Bod č.2  
Návrh programového rozpočtu 2013 
 

Materiál  predloţila vedúca odboru KŠCRMR Ingrid Dolníková, ktorá sa venovala rozpočtu 

pre kultúru, šport, cestovný ruch a miestny rozvoj na rok 2013.  
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Výrazne zníţená je poloţka granty mesta Ţilina a v oblasti sociálnej, vzdelania a ţivotného prostredia sa 

neplánuje s grantovým systémom mesta Ţilina(ostáva len šport a kultúra). Túto skutočnosť 

pripomienkovala p. Dolníková aj u p. Kruteka – vedúceho ekonomického oddelenia. 

Poslanec Peter Ničík je proti zrušeniu grantov v navrhovaných oblastiach. Získať finančné prostriedky 

navrhol zvýšením mestskej dane pre obchodné centrá na sumu 40€ (momentálne 4 €/1m). Poslanec 

Groma navrhol pre granty získať prostriedky z ušetrených financií(prípadne len časť z nich) pre 

kamerový systém mestskej polície (ušetrených 100 tis. €). Komisia si vyţiadala pripraviť celkovú 

sumárizáciu  čo sa z grantového systému v roku 2011 vytvorilo, uskutočnilo. 

 

Stanovisko  komisie: 

Komisia uznesenie schválila s doplnením hľadania zdrojov pre grantový systém mesta Ţilina. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto  
 

 

Bod č.3 . 
Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach (zásady, 

výšky) 
 

Materiál  predloţil predseda komisie Jaroslav Gaţo. 

 

Stanovisko  komisie: 

Komisia uznesenie schválila. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: 0  

 

 

Bod č.4 . 
Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
 

Materiál  predloţil predseda komisie Jaroslav Gaţo. 

 
Stanovisko  komisie: 

Poslanec Peter Ničík navrhol bezplatný vjazd vozidiel do historickej časti mesta v ranných 

hodinách od 3 -5 hod. 

Komisia uznesenie schválila. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: 0  

 

 

Bod č.5 . 
Návrh VZN prevádzkový poriadok pohrebísk 
 

Materiál  predloţil predseda komisie Jaroslav Gaţo. 

 

Komisia uznesenie schválila. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: 0  
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Bod č.6 . 
Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci 

Vodného diela a príslušných pozemkov 

 
Materiál  predloţil predseda komisie Jaroslav Gaţo. 

 

Komisia uznesenie schválila. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: 0  

 

 

Bod č.7 . 
Návrh na schválenie predaja pozemku KN E parcely 1628 – 1 v k.ú. Turie 

 
Materiál  predloţil predseda komisie Jaroslav Gaţo. 

 

Poslanec p. Groma navrhol vyhlásiť na predaj uvedeného pozemku elektronickú akciu s tým, ţe 

vyvolávacia cena bude súdno-znalecká cena. Získané finančné prostriedky nad súdno-znaleckú 

cenu sa dajú taktieţ pouţiť na financovanie grantového systému mesta Ţilina. 

 

Komisia uznesenie  s doplneným návrhom schválila. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: 0  

 

Bod č.8 
Nakladanie s majetkom mesta 

 
Materiál  predloţil predseda komisie Jaroslav Gaţo. 

 

Komisia berie na vedomie. 

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: 0  

 

 

Bod č.9 

Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Ţilina za rok 2011 
 

Materiál  predloţil predseda komisie Jaroslav Gaţo 

 

Stanovisko  komisie: 

Komisia berie na vedomie   

 Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto  

 

 

Bod č. 10 

Pomenovanie ulice podľa Alexandra Cimbaľáka  
Materiál  predloţila vedúca odboru KŠCRMR Ingrid Dolníková 

 

Komisia  si uvedomuje zásluţnú prácu Alexandra Cimbaľáka v Ţiline, ale s návrhom nesúhlasí nakoľko 

pomenovanie ulíc môţe byť len po neţijúcich osobnostiach. Poslanec Groma navrhol ţiadosť 

preformulovať a navrhnúť p Cimbaľáka do osobností mesta Ţilina. 
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Stanovisko  komisie: 

Komisia návrh pomenovať ulicu podľa P. Cimbaľáka neschválila.   

 Výsledok hlasovania:  Za:   0 hlasov  Proti: 6  Zdrţal sa: nikto  

 
 

Bod č. 11 

Informácia o činnosť OOCR 
 

Materiál  predloţila vedúca odboru KŠCRMR Ingrid Dolníková 

Predstavila materiál, prezentáciu OOCR Mala Fatra za rok 2012. Následne poslanec Ján Ničík informoval 

a prezentoval knihu o Ţiline, ktorá ja venovaná 700ročnici mesta Ţilina. Momentálne prebiehajú posledné 

úpravy, ktoré by mali byť uzatvorené v mesiaci december 2012.    

 

Stanovisko  komisie: 

Komisia berie na vedomie   

 Výsledok hlasovania:  Za:   5 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto  
 

 

Bod č.12 
Ostatné podujatia odboru KŠCRMR  
Materiál  predloţila vedúca odboru KŠCRMR Ingrid Dolníková.  

Informovala o pripravovaných akciách Mikuláš v meste, Big Jump, otváranie zimnej sezóny OOCR Malá 

Fatra a Vianočnom behu. 

 

Stanovisko  komisie: 

Komisia berie na vedomie.   

 Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto  

 

 

Bod č.13 
 

Rôzne 

 

Poslanec Peter Ničík navrhol komisií prípadne mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu  

podporiť štrajk lekárov a učiteľov. Komisia o uvedenom návrhu nehlasovala. 

 

 

 

V Ţiline dňa 28.11. 2012 

 

 

                               Jaroslav Gaţo 

                              predseda komisie 

Zapísal: 

Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie 

 


