
ZÁPISNICA 

 

zo 4.  zasadnutia  Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa konalo 

dňa 31.08.2021 

Dňa 31.08.2021 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline 4. zasadnutie Komisie kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja v roku 2021. Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Ján 

Ničík. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo 6 členov komisie z celkového počtu 13, komisia teda nebola 

uznášaniaschopná.  

Ďalej bola prítomná Mgr. Ingrid Dolniková – vedúca odboru ŠKŠCRaMR, Ing. Jozef Pollák – 

ŽILBYT, s.r.o., Mgr. Vladimír Randa – viceprimátor mesta,  Christian Potiron a Silvia Jánošková 

– Tím Žilina Beskydy 2026. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo 

zasadnutia Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja (ďalej len „zápisnica“). 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

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 

 

Z dôvodu účasti 6 členov komisie z celkového počtu 13 nebola Komisia KCRaMR 

uznášaniaschopná. Predseda komisie Ing. Ničík v zmysle Rokovacieho poriadku komisií 

Mestského zastupiteľstva v Žiline určil nový termín rokovania komisie, pričom členovia komisie 

budú o bodoch programu hlasovať elektronickou formou „per rollam“ v termíne do 02.09.2021 

do 8.00 hod.  

 

 

V Žiline dňa 31.08.2021 

 

 

 

 

 

              Ing. Ján Ničík 

                          predseda 

 

Zapísala: Bc. Veronika Strýčková, sekretár KKCRaMR 


