
ZÁPISNICA 

 

zo 6. rokovania  Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

6. rokovanie Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja v roku 2021 sa uskutočnilo 

elektronickou formou „per rollam“ v termíne do 06.09.2021. Hlasovania  sa zúčastnilo 8 z 13 

členov komisie, čím bola komisia uznášaniaschopná.  

Prezenčná listina z hlasovania a hlasovania jednotlivých členov komisie tvoria prílohu č. 1 a č. 

2.a – 2.h Zápisnice z rokovania Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja (ďalej 

len „zápisnica“). 

 

Program rokovania:  
 

1. Schválenie programu  

2. Nakladanie s majetkom (nájom) – knižnica Bytčica 

3. Nakladanie s majetkom (nájom) – knižnica Trnové 

4. Kreatívna Žilina 2035 

5. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení 

6. Informatívna správa o príprave prihlášky mesta Žilina pre 2.kolo súťaže o titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike 

7. Záujmové združenie právnických osôb „Inovia“ 

8. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so Žilinským 

samosprávnym krajom  

9. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom 

Čadca 

10. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom 

Dolný Kubín 

11. Rôzne, záver 

 

 

K bodu 1 

 

Schválenie programu  

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia zobrala na vedomie a schválila program zasadnutia.  

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   



Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 

 

 

K bodu 2 

Uznesenie č. 20/2021   

K materiálu Nakladanie s majetkom (nájom) – (knižnica Bytčica) 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Jozef Pollák, konateľ ŽILBYT, s.r.o. 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I.   schváliť 

 

Uzatvorenie zmluvy o nájme s nájomcom: Mestská Knižnica Žilina, príspevková 

organizácia Mesta Žilina, so sídlom Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, IČO: 

53947002, štatutárny zástupca: Mgr. Beáta Tamašiová, riaditeľka, na dobu neurčitú, od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   



Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 

 

 

K bodu 3 

Uznesenie č. 21/2021   

K materiálu Nakladanie s majetkom (nájom) – (knižnica Trnové) 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Jozef Pollák, konateľ ŽILBYT, s.r.o. 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I.   schváliť 

 

Uzatvorenie zmluvy o nájme s nájomcom: Mestská Knižnica Žilina, príspevková 

organizácia Mesta Žilina, so sídlom Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, IČO: 

53947002, štatutárny zástupca: Mgr. Beáta Tamašiová, riaditeľka, na dobu neurčitú, od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 



K bodu 4 

Uznesenie č. 22/2021   

K materiálu Kreatívna Žilina 2035 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  

Zodpovední za vypracovanie: 

Tím Žilina Beskydy 2026 

Christian Potiron, hlavný koordinátor kandidatúry 

Silvia Jánošková, MRes, projektová manažérka 

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

Mgr. Ingrid Dolniková, vedúca odboru 

Veronika Tabačková, referentka kultúry 

Kancelária primátora 

Ing. Veronika Harvánková, referentka pre strategický rozvoj a plánovanie 

 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I.   schváliť 

 

1. Stratégiu rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu 

v meste Žilina (2021-2035) – Kreatívna Žilina 2035 

 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   



Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 

 

 

K bodu 5 

Uznesenie č. 23/2021   

K materiálu Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  

Zodpovedný za vypracovanie: JUDr. Roman Dolejší, LL.M. 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I.   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.  

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 

 

 

 



K bodu 6 

Uznesenie č. 24/2021   

K materiálu Informatívna správa o príprave prihlášky mesta Žilina pre 2.kolo súťaže o titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  

Zodpovední za vypracovanie: Mgr. Vladimír Randa, viceprimátor mesta 

     Mgr. Lucia Šimo, projektová manažérka Žilina Beskydy 2026 

 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

1. zobrať na vedomie  

 
1. Informatívnu správu o príprave prihlášky mesta Žilina pre 2. kolo súťaže o titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike. 
 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 

 

 

K bodu 7 

Uznesenie č. 25/2021   

K materiálu Záujmové združenie právnických osôb „Inovia“ 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  



Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Vladimír Randa, viceprimátor mesta  

 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I.   schváliť 

 

1. účasť mesta Žilina ako jedného zo zakladateľov pri založení záujmového 

združenia právnických osôb s názvom Inovia, 

2. členstvo mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb s názvom 

Inovia, 

3. Zakladateľskú zmluvu a Stanovy záujmového združenia právnických osôb 

s názvom Inovia. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák  ✓  

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  7 1 0 

*nehlasoval 

 

K bodu 8 

Uznesenie č. 26/2021   

K materiálu Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so 

Žilinským samosprávnym krajom  

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  

Zodpovední za vypracovanie: Mgr. Vladimír Randa, viceprimátor mesta 

     Mgr. Lucia Šimo, projektová manažérka Žilina Beskydy 2026 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 



Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

 

memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci 

výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike s týmito podstatnými 

náležitosťami: 

 

a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 

Žilina, IČO: 00321796; Žilinský samosprávny kraj, so sídlom: Komenského 48, 010 

01, Žilina, IČO: 37808427 (ďalej ako ŽSK), 

 

b) predmet memoranda: úprava práv a povinností zmluvných strán v rámci 

spolupráce pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026. Zmluvné strany 

majú záujem o spoluprácu pri tvorbe a realizácii kultúrneho programu, investícií do 

kultúrnej infraštruktúry súvisiacej s programom a spoluprácu pri propagácii 

turistickej ponuky regiónu, 

 

c) záväzky vyplývajúce zmluvným stranám v prípade, že mesto Žilina bude 

komisiou vyhlásené za víťaza súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 

v SR (EHMK):  

 

1. investície: 

 mesto Žilina sa zaväzuje vyčleniť v prihláške do súťaže EHMK 2026 

z ohlásenej alokácie 40 mil. € pre investičné aktivity projektu sumu 10 mil. € 

vrátane povinného spolufinancovania ŽSK pre investičné zámery ŽSK. 

Zoznam projektov ŽSK: 

o Vznik Múzea lesa Vychylovka – novostavba, 

o Kysucko-oravská historická lesná úvraťová železnica vo Vychylovke 

– rekonštrukcia, 

o Detské interaktívne múzeum v Závodí pri Bábkovom Divadle v Žiline 

– novostavba, 

o Dobudovanie výstavných priestorov v podkroví Hradu Budatín pri 

PMZA – rekonštrukcia, 

o Vznik Sochársko-kreatívneho a rezidenčného centra pri Kysuckej 

galérii v Oščadnici – novostavba, 

o Stavebné úpravy dvora a priestorov Považskej galérie umenia – 

rekonštrukcia, 

o Stavebné úpravy na Slanickom ostrove umenia – Oravská Galéria, 

 

2. operatívny rozpočet: 

 zahŕňa výdavky na režijné náklady organizácie riadiacej projekt, financie na 

marketing a propagáciu projektu, financie na kultúrny program a podporu 

turizmu v regióne v celkovej predpokladanej výške 33,25 mil. €. Príspevok 

mesta Žilina bude vo výške 6 mil. € za obdobie rokov 2022-2027, príspevok 

ŽSK bude vo výške 4 mil. € za obdobie rokov 2023-2027, 

 

3. rozhodovanie a dohľad nad projektom: 

 pre implementáciu projektu v prípade víťazstva mesto Žilina vytvorí v roku 

2022 novú organizáciu. V kompetencii organizácie bude implementácia 

celého projektu EHMK v súlade so zámermi v prihláške. Mesto Žilina sa 



zaväzuje vyčleniť ŽSK zastúpenie v správnej rade alebo inom rozhodovacom 

orgáne organizácie zodpovednej za implementáciu celého projektu EHMK a 

vyčleniť ŽSK zastúpenie v dozornej rade organizácie zodpovednej za 

implementáciu projektu. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 

 

 

 

K bodu 9 

Uznesenie č. 27/2021   

K materiálu Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci 

s mestom Čadca 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  

Zodpovední za vypracovanie: Mgr. Vladimír Randa, viceprimátor mesta 

     Mgr. Lucia Šimo, projektová manažérka Žilina Beskydy 2026 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 
I. zobrať na vedomie 

 

memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci 

výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike s týmito podstatnými 

náležitosťami: 

 



a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 

Žilina, IČO: 00321796  

a  

mesto Čadca, so sídlom: Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00313971 (ďalej 

ako „Obec/mesto“), 

 

b) predmet memoranda: návrh spolupráce pri príprave kandidatúry a programu 

mesta Žilina do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne 

s partnerskými mestami a obcami regiónu pod spoločným názvom Žilina Beskydy 

2026 a v prípade víťazstva realizácia plánovaných investičných a kultúrnych aktivít, 

 

c) záväzky vyplývajúce zmluvným stranám v prípade, že mesto Žilina bude 

komisiou vyhlásené za víťaza súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 

v SR (EHMK):  

 

1. mesto Žilina sa zaväzuje: 

 poskytovať Obci/mestu všetky informácie potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v 

rámci pripravovaných projektových návrhov; 

 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie 

úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít; 

 pripraviť prihlášku do súťaže zahrňujúc kultúrne aktivity na území Obce/mesta s 

prípadným zapojením lokálnych kultúrnych operátorov do tvorby programu; 

 propagovať počas kandidátskeho procesu región, do ktorého Obec/mesto spadá. 

 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 zahrnúť Obec/mesto do realizačných aktivít a podporovať partnerskú samosprávu 

v realizácii plánovaných aktivít EHMK na jej území, 

 poskytnúť mobilný kultúrny program k realizácii na území Obce/mesta v celkovej 

hodnote rovnajúcej sa minimálne trojnásobku celkového príspevku Obce/mesta 

do spoločného rozpočtu projektu, 

 zapojiť Obec/mesto a miestne organizácie do rozvojového programu s cieľom 

posilnenia spolupráce medzi kultúrnymi operátormi oboch samospráv, 

 pripraviť budúcu zmluvu o spolupráci vrátane návrhu programu a finančných 

rámcov v priebehu roka 2022,  

 propagovať Obec/mesto, destináciu Beskydy a región zapojený do projektu Žilina 

Beskydy 2026 na európskej úrovni v rámci vytvorenej marketingovej koalície. 

 

2. Obec/mesto sa zaväzuje: 

 poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom Žilina, 

potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových návrhov, 

 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie 

úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít, 

 poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb 

samosprávy v kultúrnej oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za účelom 

nadviazania spolupráce pri plánovaných projektoch kultúrno-umeleckého 

programu EHMK. 

 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva, 

 umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v zmysle 

spoločnej dohody, 



 poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie turistickej 

propagácie destinácie Obce/mesta, 

 participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov 

projektu vo výške 1€ na obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, pričom 

uvedený príspevok bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu 

regiónu a kultúrny program projektu, 

 aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a 

zodpovedne realizovať spoločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej 

ponuky mobilného kultúrneho programu, 

 podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane 

programu a finančných rámcov v priebehu roka 2022. 

 

Spolupráca na investíciách 

Mesto Žilina sa zaväzuje: 

 vyčleniť v prihláške do súťaže EHMK 2026 z ohlásenej alokácie 40 mil. € pre 

investičné aktivity projektu sumu 700 000€ vrátane povinného spolufinancovania 

Obcou/mestom pre investičný projekt Obce/mesta do kultúrnej infraštruktúry 

s názvom Palárikov dom - rekonštrukcia, ktorého štúdia je obsahom prílohy č. 

1 tohto memoranda, 

 poskytnúť súčinnosť pri čerpaní kapitálových zdrojov EHMK 2026 pre vyššie 

uvedenú investíciu, ktoré budú podľa vyjadrenia ministerstva kultúry súčasťou 

nového programového obdobia 2021 – 2027. Investícia musí byť priamo spojená 

s kultúrnym programom projektu Žilina Beskydy 2026. 

 

Obec/mesto sa zaväzuje: 

 realizovať vyššie uvedený investičný projekt, vrátane povinného 

spolufinancovania z kapitálových zdrojov EHMK 2026, 

 zabezpečiť financovanie prevádzky a samotnú prevádzku investičného projektu 

po jeho dokončení, 

 po zrealizovaní vyššie uvedeného investičného zámeru jednorázovo prispieť do 

spoločného rozpočtu projektu Žilina Beskydy 2026 sumou rovnajúcou sa 1% 

pridelených finančných prostriedkov pre Obec/mesto z alokácie pre investičné 

aktivity víťazného projektu EHMK 2026, pričom uvedený príspevok bude 

použitý na administratívu, marketing a propagáciu regiónu a kultúrny program 

projektu.  

 financovať všetky nevyhnutné náklady na projektovú dokumentáciu, inžiniering 

a prevádzku objektu počas obdobia udržateľnosti,  

 zabezpečiť ďalšie požiadavky, ktoré budú súčasťou výzvy na predkladanie 

investičných projektov v rámci EHMK 2026, 

 poskytnúť vizualizácie, rozpočty a ďalšie informácie, ktoré budú podkladom pre 

vytvorenie zmluvy o spolupráci v prípade, že mesto Žilina vyhrá titul EHMK 

2026. 

 

d) platnosť memoranda: memorandum sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021.  

 
 

 

 

 



Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 

Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 

 

 

K bodu 10 

Uznesenie č. 28/2021   

K materiálu Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci 

s mestom Dolný Kubín 

Predkladateľ materiálu: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  

Zodpovední za vypracovanie: Mgr. Vladimír Randa, viceprimátor mesta 

     Mgr. Lucia Šimo, projektová manažérka Žilina Beskydy 2026 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

 

memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci 

výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike s týmito podstatnými 

náležitosťami: 

 

a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 

Žilina, IČO: 00321796  

a  

mesto Dolný Kubín, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný 

Kubín, IČO: 00314463 (ďalej ako „Obec/mesto“), 

 



b) predmet memoranda: návrh spolupráce pri príprave kandidatúry a programu 

mesta Žilina do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne 

s partnerskými mestami a obcami regiónu pod spoločným názvom Žilina Beskydy 

2026 a v prípade víťazstva realizácia plánovaných investičných a kultúrnych aktivít, 

 

c) záväzky vyplývajúce zmluvným stranám v prípade, že mesto Žilina bude 

komisiou vyhlásené za víťaza súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 

v SR (EHMK):  

 

1. mesto Žilina sa zaväzuje: 

 poskytovať Obci/mestu všetky informácie potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v 

rámci pripravovaných projektových návrhov; 

 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie 

úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít; 

 pripraviť prihlášku do súťaže zahrňujúc kultúrne aktivity na území Obce/mesta s 

prípadným zapojením lokálnych kultúrnych operátorov do tvorby programu; 

 propagovať počas kandidátskeho procesu región, do ktorého Obec/mesto spadá. 

 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 zahrnúť Obec/mesto do realizačných aktivít a podporovať partnerskú samosprávu 

v realizácii plánovaných aktivít EHMK na jej území, 

 poskytnúť mobilný kultúrny program k realizácii na území Obce/mesta v celkovej 

hodnote rovnajúcej sa minimálne trojnásobku celkového príspevku Obce/mesta 

do spoločného rozpočtu projektu, 

 zapojiť Obec/mesto a miestne organizácie do rozvojového programu s cieľom 

posilnenia spolupráce medzi kultúrnymi operátormi oboch samospráv, 

 pripraviť budúcu zmluvu o spolupráci vrátane návrhu programu a finančných 

rámcov v priebehu roka 2022,  

 propagovať Obec/mesto, destináciu Beskydy a región zapojený do projektu Žilina 

Beskydy 2026 na európskej úrovni v rámci vytvorenej marketingovej koalície. 

 

2. Obec/mesto sa zaväzuje: 

 poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom Žilina, 

potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových návrhov, 

 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie 

úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít, 

 poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb 

samosprávy v kultúrnej oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za účelom 

nadviazania spolupráce pri plánovaných projektoch kultúrno-umeleckého 

programu EHMK. 

 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva, 

 umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v zmysle 

spoločnej dohody, 

 poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie turistickej 

propagácie destinácie Obce/mesta, 

 participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov 

projektu vo výške 1€ na obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, pričom 

uvedený príspevok bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu 

regiónu a kultúrny program projektu, 



 aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a 

zodpovedne realizovať spoločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej 

ponuky mobilného kultúrneho programu, 

 podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane 

programu a finančných rámcov v priebehu roka 2022. 

 

Spolupráca na investíciách 

Mesto Žilina sa zaväzuje: 

 vyčleniť v prihláške do súťaže EHMK 2026 z ohlásenej alokácie 40 mil. € pre 

investičné aktivity projektu sumu 500 000€ vrátane povinného spolufinancovania 

Obcou/mestom pre investičný projekt Obce/mesta do kultúrnej infraštruktúry 

s názvom Rekonštrukcia Kina Choč, ktorého štúdia je obsahom prílohy č. 1 

tohto memoranda, 

 poskytnúť súčinnosť pri čerpaní kapitálových zdrojov EHMK 2026 pre vyššie 

uvedenú investíciu, ktoré budú podľa vyjadrenia ministerstva kultúry súčasťou 

nového programového obdobia 2021 – 2027. Investícia musí byť priamo spojená 

s kultúrnym programom projektu Žilina Beskydy 2026. 

 

Obec/mesto sa zaväzuje: 

 realizovať vyššie uvedený investičný projekt, vrátane povinného 

spolufinancovania z kapitálových zdrojov EHMK 2026, 

 zabezpečiť financovanie prevádzky a samotnú prevádzku investičného projektu 

po jeho dokončení, 

 po zrealizovaní vyššie uvedeného investičného zámeru jednorázovo prispieť do 

spoločného rozpočtu projektu Žilina Beskydy 2026 sumou rovnajúcou sa 1% 

pridelených finančných prostriedkov pre Obec/mesto z alokácie pre investičné 

aktivity víťazného projektu EHMK 2026, pričom uvedený príspevok bude 

použitý na administratívu, marketing a propagáciu regiónu a kultúrny program 

projektu.  

 financovať všetky nevyhnutné náklady na projektovú dokumentáciu, inžiniering 

a prevádzku objektu počas obdobia udržateľnosti,  

 zabezpečiť ďalšie požiadavky, ktoré budú súčasťou výzvy na predkladanie 

investičných projektov v rámci EHMK 2026, 

 poskytnúť vizualizácie, rozpočty a ďalšie informácie, ktoré budú podkladom pre 

vytvorenie zmluvy o spolupráci v prípade, že mesto Žilina vyhrá titul EHMK 

2026. 

 

d) platnosť memoranda: memorandum sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021. 

 

Výsledok hlasovania: 

člen za proti 
zdržal 

sa 

Ing. Ján Ničík ✓   

Mgr. Peter Cibulka ✓   

Ing. Patrik Groma, PhD. * * * 

Ing. Ľuboš Plešinger ✓   

Mgr. Marek Richter, PhD. ✓   

Mgr. Marek Adamov * * * 



Mgr. Petra Dubeňová * * * 

Lucia Ďurajková * * * 

Ján Glasnák ✓   

Mgr. Michal Jurecký ✓   

Ing. Michal Michálek * * * 

Ing. Bohuslava Trnovská ✓   

Ing. Milan Veliký ✓   

spolu  8 0 0 

*nehlasoval 

 

 

K bodu 11 

 

Rôzne, záver 

K bodu rôzne nikto z členov komisie neuviedol žiadny príspevok.  

 

V Žiline dňa 06.09.2021 

 

 

 

 

 

              Ing. Ján Ničík 

                          predseda 

 
Zapísala: Bc. Veronika Strýčková, sekretár KKCRaMR 


