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ZÁPISNICA 

 

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

konalo dňa 30.03.2017 

 

 

Dňa 30. marca 2017 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 komisie: 
 
 

1. Nakladanie s majetkom (oravská)   

2. Informatívna správa k požiadavke začatia  
majetkovoprávneho vysporiadania ihrísk v meste Žilina  

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v 
historickej časti mesta   

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina  

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

6. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2017  

7. Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2016  

8. Schválenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta Žilina  

9. Zmluva o nadviazaní medziregionálnej spolupráce medzi mestom Žilina (slovenská republika) a mestom 

Grodno (bieloruská republika)  

10. Územný generel dopravy mesta Žiliny s plánom udržateľnosti mobility mesta  

 

 

 

Prerokovanie materiálov komisie  
 

  

Predseda komisie Ján Ničík predstavil program. Komisia s navrhovaným program súhlasila. 

 

1. Nakladanie s majetkom (areál Oravská)   

Materiál predniesol vedúci právneho oddelenia p. Ulaher a pozvaný bol aj realizátor 

navrhovaného projektu p. Joško. Prenájom pozemku na Oravskej na 25 rokov, kde investor 

vybuduje krytú lezeckú stenu zo zázemím a sociálnymi zariadeniami, ktoré budú slúžiť aj 

verejnosti športujúcej na priľahlých pozemkoch, kde Mesto taktiež plánuje revitalizáciu priestoru 

(atletická dráha, skate, work out cvičenie a podobne). Pôvodný návrh pri Lesoparku Chrasť 

nebol Mestom schválený a Oravská je vhodnejšia lokalita pre uvedený projekt. P. Zrník sa pýtal 

na plánovaný začiatok výstavby. Ten závisi to od schválenia mestským zastupiteľstvom 

a stavebným úradom.  

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  
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Výsledok hlasovania:  Za:   10 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 1 (Cibulka)  

 

 
 

 

2. Informatívna správa k požiadavke začatia  
majetkovoprávneho vysporiadania ihrísk v Meste Žilina  
 
Vedúci právneho oddelenia vysvetlil dôvody k majetkovo právnemu vysporiadaniu ihrísk. 

Uviedol aj lokality, ktorých sa to týka. Predpokladá sa však časovo náročné obdobie 

vysporiadania. Niektorí vlastníci sa však hlásia k vlastníctvu a tak Mesto musí začať riešiť 

samotné vysporiadanie. 

 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

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

 

 

 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25/2012 o dani za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta   

 

 

p. Slebodník predniesol vyššie uvedené VZN a dôvody prečo bol materiál v predchádzajúcom 

období stiahnutý z rokovania. Vysvetlil, že boli do tohto VZN zapracované ďalšie pripomienky 

občanov žijúcich v tejto lokalite a ostatných dotknutých osôb. P. Veliký upozornil, že 

momentálne je v historickej časti množstvo áut s neplatnou kartou a taktiež zneužitou kartou 

ZŤP.  

p. Adamov sa informoval na samotný cenník vstupu do historickej časti. p. Durmis vidí 

nedostatok pri určovaní ceny pre 30 minútový a 24 hodinový vstup. p. Plešinger upozornil, aby 

sa opatreniami nestala situácia, že historická časť zostane prázdna a pre podnikajúce spoločnosti 

nezaujímavá na základe vysokých alebo zle nastavených vstupov do uvedenej zóny. Komisia 

mala výhrady aj k tomu, že na nastavujú podmienky už k vysúťaženému uchádzačovi a nie 

naopak.  

P. Cibuľka vyjadril pochybnosť nad víťazným uchádzačom, ktorý mal zabezpečovať systém, 

ktorým by sa riadil vstup do historickej časti mesta motorovým vozidlám.  

 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:   6 hlasov  Proti: 2 (Čepec, Durmis) Zdržal sa:  3  

(Cibulka, Dudáš, Plešinger)  
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4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, ktorým sa určujú 
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Žilina 

 
Návrh VZN preniesol p. Hulín. Uviedol, že vybraté lokality sa na 80% nevyužívajú ako trhové 

miesta, ale je dobré, že Mesto má pripravené tieto miesta pre prípad potreby. 

 

Stanovisko  komisie: 

 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

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

 

 

 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Žilina 

 
p. Dolníkova uviedla, ktoré prevádzky podali žiadosť o úpravu času prevádzky a to prevádzka 

Reštaurácia NAROHU a Žilinská Meštianska Piváreň, ktorá prevádzkuje zariadenia na ul. Jozefa 

Vuruma a na Mariánskom námestí. 

Komisia sa rozhodla hlasovať o predloženom materiáli samostatne 
 
Stanovisko  komisie: 

 

 

Komisia hlasovala o prevádzke Reštaurácia NAROHU, Bottova 3, 010 01 Žilina 

 

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

 

Komisia hlasovala o prevádzke Žilinská Meštianska Piváreň – ulica Jozefa Vuruma 115/10, 

010 01 Žilina 

 

Výsledok hlasovania:  Za:  9 hlasov  Proti: 2 (Hubková, Veliký)  Zdržal sa:  0  

 

Komisia hlasovala o prevádzke Žilinská Meštianska Piváreň – Mariánske námestie 195/10, 

010 01 Žilina 

 

Výsledok hlasovania:  Za:  8 hlasov  Proti: 3 (Hubková, Ničík, Dudáš)  Zdržal sa:  0  

 

 

 

6. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2017  

 

Materiál predniesol predseda komisie p. Ničík 
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Stanovisko  komisie: 

 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:  10 hlasov  Proti: 0 Zdržal sa:  1 (Štánsky)  

 

 

 

7. Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Malá Fatra za rok 2016  

 

Informatívnu správu predniesla p. Dolníková 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia berie na vedomie a postupuje materiál na Mestskú radu. 

 

 

 

8. Schválenie komisie pre udeľovanie ocenení Mesta Žilina  

Materiál predniesol predseda komisie p. Ničík 

 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:  9 hlasov  Proti: 0 Zdržal sa:  2 (Štánsky, Zrník)  

 

 

 

9. Zmluva o nadviazaní medziregionálnej spolupráce medzi mestom 

Žilina (Slovenská republika) a mestom Grodno (Bieloruská republika)  

Materiál predniesol predseda komisie p. Ničík 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia hlasovala o predloženom návrhu nasledovne  

 

Výsledok hlasovania:  Za:  10 hlasov  Proti: 0 Zdržal sa:  1 (Čepec)  
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10. Územný generel dopravy Mesta Žiliny s plánom udržateľnosti 

mobility mesta  

 
Materiál predniesol predseda komisie p. Ničík 

Stanovisko  komisie: 

 

Komisia berie na vedomie a postupuje materiál na Mestskú radu. 

 

 

 
30.  marca 2017 

 

Zapísal                                                                                      Ján Ničík 

Mgr. Zánický Peter, sekretár komisie       predseda komisie KŠCRMR  

             

 

         

  


